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Передмова.

Словник мае на меті дати практичну допомогу радянському

•службовцеві в його щоденній роботі. Потреба в такому словни-

ков! відчуваеться вже давно, і всі старі російсько-украшські
«ловники, звичайно, могли би придатися на підручну книгу,

але білыність іх давно вийшла з продажу, а крім того, сучасне

:життя дало силу нового лексичного й фразеологічного матеріялу,
:який, звичайно, не міг увійти в старі словники (останній з них

Іваницького та Щумлянського видання 1918 року). А цей новий
.лексичний матеріял настирливодомагаетьсяправгромадянства,—

;по-перше в цілому десяткові „метеликів" на 2—3 тисячі слів,
-а по-друге— мало не кожна радянська установа мае такого „ме-

телика", часто видрукованого на машинці і вживаиого в самій
тільки цій установі. Всі ці словнички, синтаксичні правила,

■стилістичні звороти відбивали життя й вимоги кожноі' установи

і разом з цим не могли задовольнити навіть і тіеі установи, що

-складала цей словник. Часто-густо доводиться спостерігати, що

-службовець на праці обкладаеться 5—6 такими словничками і,
звичайно, лае кожен з них, бо не знайде потрібного слова чи

фразеологічного звороту. Як зазначено вже, наш словник най-
більніе розраховано на практичні потреби радянського служ-

•бовця, і, зважаючи на не, ви&іралися слова та складалася номен-

клатура. Звичайно, цей словник не може охопити всіх галузей
сучасного життя, але-ж*у білыпості випадків тут можна дати

-собі раду.

Словник містить в собі коло 30.000 слів. Це зовсім не вичер-

пуе російськоі номенклатури, але такі слова, як канон,

вежеталь, тільки загрузили-б словник, бо звучать вони здебіль-
дпого однаково в  рос. і укр.   мовах.  Так  само   маловживані   в
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лрактичній обіхідці слова, як всеподданнейший, генерал--

и оручик чи лейтенант, не знайшли собі місця в наглому:

словнику.
«

Зате коли нема, наприклад, слова смотреть, то- з ним

клопіт був-би хіба якому чужинцеві, що зовсім нічогѳ по-украі'н-
еькому не тямить; людина-ж, що все-таки хотіла-б собі виясвитж

украінські синоніми цього слова, здобуде і'х завжди is префі-
жсованих слів посмотреть, усматривать, присмат-

ривать, подсматривать, рассматривать,, всматри-

ваться то-що.

Коли-б, наприклад, не було слова прогиб, треба подиви-

тися, що дано в словнику на вгиб, загиб, выгиб.

Шукаючи якогось фразеологічного виразу, елід удатиея до»

основного його слова: белой масти взагалі слід шукати під,
масть, а як там не покажеться, то під белым; та й само-

белый даемо тільки для того, щоб під ним посадовити вираз;

белой масти (білий на масть).

Коли потрібен вираз, скажім, безденежный, а переклад;

цього слова чимось не задовольняе, слід подивитися також бес-
платный, безвозмездный, даровой, даром і в геіздо-
під деньги (без денег). Після недовгих таких вправ із слов-

ником можна легко здобувати з нього все потрібне, а також.

(і це головне) добре засво'іти собі лексичні оеобливости украін-

съко'і мови.

Багато слів економіі' ради подано гніздами. Вихідним сло-

вом взято речівник.

До великого числа слів додано характерні фразеологічні.
звороти. Шукати фразеологічних зворотів треба на те слово, шо

в звороті мае головне значіння, як сказано вище. Коли украін-

ське слово мае яку оригінальність змісту, чи характерність в^

синтаксичному сполученні, то на таке слово подаеться ціле
украшське речения. Иноді жива фраза краше освітлюе значіння
слова, ніж десятки поданих синонімів.

Коли діеслово вимагае иншого відмінку проти роеійського.
то подаються відмінкові питания.

Щоб зарадити й правописові, подано до всіх речівників
форми родового відмінку,   до   прикметників   м'які   закінчення;



<особові закінчення діеслів подано тільки в тих випадках,   коли

це становило які правописні труднощі.

На всіх украінських словах подано наголос. Коли-ж наго-

лос переходить на закінчення родового відмінку, то й на цьому

закінченні поставлено його. Правда, в де-яких словах через тех-

-нічний недогляд цього не зроблено, але це здебілыного в таких

-словах, що не викликають сумніву. що-до наголосу (ясно, що

івід «провіднйк» родовий буде «провідника»).

Правопис у словникові академічний.

Вимагати від словника оригінально! розробки слів не можна.

Як уже зазначалося, словник містить в собі все,   що   було   до-

цільного в різних маленьких словничках. Але головним   джере-

лом тут був словник Академічний   і що-до матеріялу,   і   що-до

методу, а власне літери А—Ж та друковані аркуші ' на   „О"   і
частина „П". Всі літери, що ще  немае  в Академічному, опрацьо-

вано за методом цього словника. Але умионе зменшено на кожне

слово число синонімів і приставкованих діеслів. Оставні літери—
3, I, I. Й, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, X, ц, ч, ш, Щ,Э, «ХЛ-
оп рацъовано за словником   „Уманця   й   Спілки";   де-які   слова

подано за словником Іваницького й Шумлянського; система них

двох словників, як уже зазначено, змінена за Академічним. Крім
того, зроблено вибірку нових слів з „Правди" й „Пролетарсько'і
Правди",—тих слів, що утворено в останні 4—5 років.   Викори-
-стано також де-які технічні словники.   Найбілыне   фразеологіч-
ного матеріялу взято з Академічного   словника, потім   із слов-

ника „Уманця й Снілки"  і, як уже говорилось, з різних малень-

ких   словничків,   з   останніх —найбільше   з   словника   видання

.„Час" цього року— „Словник діловоі мови".   Для   літературних
лрикладів, крім зазаачених праць, використано словник Б. Грін-
ченка. Номенклатуру перевірено за російським словником В. Даля
<4 видання за редакціею Бодуена-де-Куртеые). Крім зазначеного,

-багато введено й нового фразеологічного й лексичного матеріялу.
•Зрозуміло,   що   цілком   завдання  не   виконано;    це    можливо

«буде   зробити тоді,  коли   вийде   в   світ   Академічний  словник

-живоі мови   та буде опрацьовано білыне спеціяльнйх технічних
•словників. Коли-ж ця праця хоч до де-яко'і   міри   задовольнить

потреби  сьогоднішнього дня, то й це буде гаразд.   I   коли цей
^словник примусить кого взятися виконати це   завдання  краще,

то и це буде від його користь;  а  в   такому   словникові   зараз

.велика потреба, і шлях відкритий для кояшого.
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Вважаю за свій обов'язок висловити подяку тов. О. Заваль-
ному, що щиро й сумлінно допомагав мені в цій праці, та К.
Борисевичу, 0. Коломацькій і Ю. Богушевич, що-

віддали багато праці на виписування карток; т. Плужников і
за технічну підготовку словника до друку. Нарешті найщирішу
подяку висловлюю А. В. Ніковському за редакторські до-

ломоги й технічні поради, якими я користувався в своій праці.

Г. Сабалдкр.

Киів. 1926 р.

1 бѳрезня.
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Аберрация —абер&ція,   ціі;    одхйл,   лу;
зббчення, ння.

Абзац —абзац, цу; уступ, пу.

Абонемент — абонемент, ту; передпла-

та, ти.
Абонент —абонент, та; передпдатник, ка.
Абонирование.-ровка — передплачушан-

шр, ння.

Абонировать, -ся (что, на что) —перед-
плачувати,  передплатйти  що;   абону-
вати, заабонувати що.

Абориген —абориген, на; тубілець, лъдл.

Аборт— аборт, ту; порбн, вйплив, ву.

Абсолютизм —абсолютизм, му.
Абстрагирование —абстрагуівання,   ння.

Абстрактный —абетрактний, одволіклий.
Абстракция — абстракція, ціі; абстракт,

ту; одволіклість, лоети.
Абсурд —абсурд, безглуздя, пісенітнипя,

дурнйця; а— ный —абсурдний, нісеніт-
ний.  Казаться абсурдным —сішдатися

на дурнйцю, відгбнити абсурдом.
Аванс —аванс, су.

Авантюрист — авантюрист, авант^рник,
пройдйсвіт.

Авария —аватіія, ріі.
Авиатор —авіятор, pa; літун, на.

Авиация —авіяція,  ціі.   Авиацибнный —

авіяційний.
Авось   и  авось-либо —ачёй, чей, ачёнъ,

мбже,   мбже   чи  не,   мбже_ такй.   На
авось —навманші,   на відчай   на-про-

пале.

Автобиография —автобіографія,  фй.   Ав-
тобиографический   —   автобіографіч-
ний.

Автобус— автббус, са.
Автограф — автбграф, фа; власнор^чне

письмб, власнбпис, су.

Автомат —автомат, та.  Автоматически —

автоматично.
Автомобиль —автомобіль,  ля.

Автономия —автонбмія,   міі;   самовряду-

вання. # Автономный —автонбмний.
Автор —автор,  ра; і(о   ж е н щ и н е)  —

авторка, ки.

Авторитет —I) авторитет, ту; повага, га

Авторитетный —авторитѳтний,   поюЙяе-
ний; П) авторитетна оебба.

Авторский —автореький;      а —ство —ав-

торство.

Агент —агент; а —ство —агентство.
Агитатор —агітатор, pa.
Агитация —агітація,   ціі.  Агитационный

—агітаційшій.
Агитировать —агітувати.
Агитпроп —агітпрбп, па.

Агония —агбиія, конання, часування.
Агрессивный— агресйвиий;  агрессивно—

агресйвно.
Агробаза —агробаза 1 , зи.
Агроном —агроном,  ма.  Агрономический

—агрономічний; (о  ш к о л е и т. п.) —

рільнйчий,   хліборббський,   сільсько-
господарський.

Адвокат —I) адвокат, та; заступник су-
довйй; И)  речник, ка.

Администрация —адміністрація, ціі.
Адрес— адреса,  си.   По  адресу —на ад-

ресу.
Адресный —адресбвий.
Адресовать —I)   адресувати,   {с о в.)  ва-

адресувати; II) напраннти кого куіди.
Адресоваться— шдресуватися,     (с о в.)
ваадреюуватися    уідаватися,   уідатимі,

зв#ртатися, звернутися.
Аерохим —аерохём, му.

Ажиотаж —ажіотаж, жу (біржбва гра).
А-жѵр—Т) (м у з ы к. тер м и н) —а-жѵр.

П)  (Запись в   бухгалтерских
книгах   в   День   операци й -) —
ажур.

Ажурный— аж^рний, прозірчастий, про?
зорйстий, мерѳжчатпй.

Азарт —газард, ду;  запал, лу.  Входить,
войти в азарт —розпалятися, розпалй-
тися, розогніти.

Азартный —рис-ковйтий,   «эапальн&й, га-

эардбвий.    Азартная   игра — затгаль-

на, газардбва гра".
Азот —азбт, ту.

Азотистый —азбтистий.
Азотный —азбтовий.
Академик —академик, ка. Академический

—академічний.
Академист —академіст, та.

Акварель —акшарёля;      а —льный —аква-

Акварелист —аквареліст, та.    Гтіёльний.
Акклиматизация — акліматнзація, хгДІ;

акліматизувагога.
Акклиматизироваться   —   акліматизу-

вати, -ся; принаітурювати, -ся; іірина-
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турити, -са, рю, рищ. Акклиматизи-
рованный —зааклімативбваннй, лрина-
турений. .

Аккомпанемент — акомпапьямѳнт, т|у;

нригравання, ння; супровід, воду.

Под аккомпанемент —в супроводі.
Аккорд— I) (м у в ы к. т е р м и н) —акбрд,

ду;П)(вбухгалтери и)— згода, ди;

погбджзння, ння.

Аккумулировать— акумулювати.
Аккумулятор —акумулятор, ра. Аккуму-

ляция— акумуляція, nil; нагромаджен-
ня, ння; скупчення, ння.

Аккуратный — акуратний; (сіеця-
а. ль нее): I) опрятный, чистый —

охайвий, чепурнйй; II) точный, ис-

полнительный — дбалий, ретѳльний,

справний.
Аккуратно —акуратно, охайно, чбпурно,

дбало, ретёльно, справно.

Аккуратность— авуратність, ности; (те-
снее): I) охайність, ности; чёпур-
ність,_ ности; И) дбаліотъ, лостн; ре-

тёлыгість, ности; справність, ности.

Акредитирование— акредитування,   ння.

Аксиома —аксібма, ми.

Акт— I) акт, ту; дія, діі;. чин, чину;

II) акт, документ, ту; грамота, ти.

(Юридйчні й диплома т и ч н і
акти); III) святкування, иня (У п о-

чистий, роковйй акт); IV) в

драматическом   произведении  — дік,
t справа (Комёдія на 4 дШ.
Актуальный— актуальний; актуально—

актуально.
Актер— актор, ра; актор, ра; артист, та;

балаганный —комедіянт, та.

Актерствовать —акторуваги.

Актив —актив, ву; складов! частйіпт
майна.

Активность— актйвність, ности; чйн-
ність, носги; дійльніагь, ности.

Активный —актйвнвй, дійльний, чйн-
ний (Активна сила). Здесь необ-
ходима живая активная деятельность

—т у т т р ё б а вк и в б г о д і к ль н о-

сочин у).
Актовый— актбвнй (А к т 6 в і д ж е р ё-

ла. Актбва за ля).
Акустика— акустика, ки.

Анустический— акустйчний. Акустиче-
ски —аиустйчно.

Акушерка— акушерка,  ки;   баба-бранка.
Акѵшерский —акушёрський.
А ну ш ерствовать— акушерувати.

Акцент— I) (произнопіеии е)— ак-

цент, вимова; II) (уі дарение) —

наголос.
Акциз —акциз, зу.

Акцизный— акцІГвний. Акцизный чи-

новник —акц&зник,  ка.-

Акционер —акціонёр, ра. Акционерный —

акційний.
Акция —акція, ціі.
Алгебра —алгебра, ри.

Алгебраический —алгебрйчний. Алгебра-
ически —алгебрйчно.

Алебастр —алябастер, тру.

Алеть,-ся —Т) червоніти, -ся; рожевітн,
жёврім, -са; багряніти; И) червоні-
шгати.

Алкоголизм —алкоголізм, зму.

Алкоголический —алкоголічний.
Алкоголь —алкоголь,  ля^ спирт,- ту.

Аллегорический —алегорйчний. Аллего-
рически—алегорйчно, приповідно.

Аллитерация —алітерація, ціі; однолі-
терність, ности.

Аллювиальный (г е о л.) —алювійльний,
наплавнйй.

Алмаз —алмаз, зу; діямант, ту.

Алмазный —алмазний, даямантовий.
Алфавит —альфабёт, та; абётка, ки.

Алфавитный —альфабётний,  абеткбвий.
Алчность к . чему —зажёрливість, вости;

жяідоба, би; несйтіоть на іцо (Н ее й-
т і с ть на   гр 6 ні і).

Альбом— аяьббм, ма; альбум, бума. Аль-
бомный— альббмний.

Альманах —альманах, ху.

Альтруизм —альтруізм, му.

Алюминий —алгоміній, глинёць, нця.

Аляповато —розляпувато, грубувато.
Аляповатый — рогзлішѵватий, лйпаний,

грубувалвй, незграбний.
Амбиция —I) амбщія, ціі; гонор, ру; II)

чвань, ни.

Амбулатория— амбулатбрія, ріі. Амбула-
торный —амйулатбрний.

Амнистия —амнёстія, тіі. Даровать ам-

нистию —взйти чйісь провйни в непа-
м'ять.

Аморфный —амбрфний, безподібний.
Аморфность —амбрфність, ности; безпо-

дібність, ности.

Ампер —ампер, ру.

Амплитуда— амплітуда, ди.

Амплуа— амплуа, артистична спеігійлъ-
ність.

Ампутация —ампутація, ціі.
Ампутировать —ампутувати,   відтйнати

(ушкбджений абб заражений орган).
Ампутированный —ампутбваний,   вішгй-
Амуниция-^амуніція, шді. .               тий.

Амфибия (з о о л.) —амфібія, біі; водовё-
мець, мця.

Амфибрахий —амфібрахій, хія\ Амфибра-
хический —амфібрахічний.

Амфитеатр —амфітеатр, тру.

Амфітеатральный —амфітеатральний, ам-

фітеатроний.
Анакреонтический— анакреоитйчний.
Анализ —I) {'х и м.) —аналіза, зи; рбзклал,
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іду; розбір, бору; II) і(л о г.)— анаяіза,
зи; рбзслід, ду (К р и т й ч н и й ір 6 з-

с л і д).
Анализиргвать — 'чаліауиіти, (сов.) за-

налізувати. Анализированный —аналі-
збваний, заналізбванфі.

Аналитика —аналітика, ки. Аналитиче-
ский —аналітйчний.

Аналогический и аналогичный —анало-

гічний, лодібнлй, схожий, відповідний.
Аналогия —аналбгія, гіі'; подібність, но-

сти.

Анапест —анапест, та. Анапестический —

анапёстовий, анапестйчний.
Анархист —анархіст, та.

Анархия —анархія, хіі; безвладдя, дя;

безладдя, дя; бёзлад, ду; бёзуряддя,
дя. Анархический —анархічнйй, беч-
ладній.

Анатом —анатом, ма.

Анатомировать — анатомуватп,   натрати,

розчиняти.

Анатомированный— анатомбваний.
Анатомирование —анатом ѵвання, ння.

Анатомический, -ски —аиатомічний, -но.

Анатомический театр —анатомічннй те-

атр, трупарня: морг, гу.

Анатомия— анатбмія, мі'і.
Анахорет— анахорет, та; відпюдок, дка;

відлюдиик, ка; самітішк, ка.

Анахронизм— анахроніз.ч,  зму.

Ангидрит— апгідрит, ту: безвбдііик, ка.

Английская соль — гарка  сіль, епсоніт,
Аневризма —аневризма, ми.            [ту.
Анекдот — анекдсіга і(,ж. р.), тп; а —доти-

ческий —анекдотйчний; а — ный рас-

сказ —побрехёшька, вйгадка.
Анемический —анемічний, малокрбвний,

недокрбвний.
Анестезировать —анестезувати.

Анестезирующий — анестёзний, анесте-

зійний.
Анестезия —анестезія, ізіТ.
Анналы —аннади, літопис, су  (м.  р.).
Аннексия —анёксія, oil. Аннексирован-

ный —анеіктбванпй, заанектбвавшй.
Аннулирование —анулювання, ння; ска-

сування, ння.

Аннулировать — __ анулюватп, касувати,

скасувати, пустйги в непуття.

Аномалия —аномалія,  ліі.
Аноним— анонім, му. Анонимность —

анонімність, ности.  Анонимный —ано-

НІМНИіЙ.
Анормальный —анормальний.
Антагонизм —аптагош'зм, зміу; супротйв-

ність, ности; сулерёчність, ности.

Антикварий— антиквар, ра.

Антикультурный — антикультурния.
Антинаучный —антинаужовий,       проти-

науковий.

Антиобщественный —антигромадський.
Антисемит —антисеміт, та. Антисемитизм

■—антисемітйзм, зму.

Антисоциальный — антисоціяльний, ан-

тигромадський,  протигромадський.
Антихудожественный  —  антихудбжній,

ІфОТИХѴЦОЖПІЙ.

Антология —антолбгія, гіі'; вйбірка  (вір-
шів, писаннів).

Антракт —антракт, ту; перёрва, ви.

Антрацит —антрацит, ту.

Антрепренер —антрепренёр, ра.

Антропологический —антропологічний.
Антропология —антрополбгія, гіі.
Аорта і(н а т.) —аорта, тп; головна бойрва

жила.
Апатично —апатично,     байдужпо;     обо-

нйтно.
Апатичный   —   анатйчний,   банд^жншг,

обонятний.
Апатия,   апатичность —апатія,   тіі;   апа-

тйчність, ности;  байд^яшість, ности.

Апеллировать —апелювати, (сов.) заапе-

лювати.   Апеллирование —апелювання,

нпя

Апелляционный —апеляційннй.
Апелляция —апеляпія   (Він  вносить

а п е л іі ц і ю).
Аперцепировать — аперцейіюви™,   піюю,

р.ш.

Аперцепция —аперцёпція, ціі.
Апликатура  (муз.) — аплікатура, ри.

А плоди ропать —плеспати,   приплёскува-
ти.  Аплодисменты — бплесші (Гуч-
н і 6 и л е с к и).

Апоплексия —апоилёксія.  civ
Апофеоз —апотебза (ж. р.), зи.
Аппарат —апарат,  ту.

Аппетит —апетыт, ту;  хітъ, хоти;  охота

на іжу, до 'іжі. Сильный аппетит— жа-

доба,  би.  Болезненный  аппетит— істі-
вёць. істівц/і. С аппетитом— іусмак, у

жадобу.
Апробация —апробаддя,  ці'і; ухва'ла. По

аппобации —о апробацп, з ухвали, за

ухвалою.

Аптека —аптека, ки.

А г,т акавский —аптёкарський.
Аранжировать— аранжувати,   упорядку-

вати, упорядйтл, джу, дшп; уложйти.
Аоанжировка —анашкування, ння.

Арбитраж— арбітраж, жу.

Аргумент —аргумент, ту; резон, ну; дб-
від, ду; дбказ, зу. Приводить аргумен-

ти —падавати аргумент, ставити ре-

збни.
Аргументация —аргументація,  ціі;  аргу-

ментування, ння.

Аренда —I)    орёнда,   ди;    посёсія,    сіі'.
Брать, взять, отдавать в аренду —с м.
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Арендовать; И) арендная плата —орен-
да, ди; рата, ти; чинш, шу. г

Арендатор,-ша — орендар, ра; -рка;
посёсор, ра; -рка. Мелкий арендатор,
платящий чинш — чиншовйж, ка. Арен-
даторский —орендарсышй, посёсорсь-
кий.

Арендовать— I) орендувати, (с о вЛ за-
орендувати, наймати, брати, взятн в
посёсію; II) держати посёсію, в посб-
сіі, в (на) оренді; III) (з)давати в по-

сёсію, в (на) орёнду.-
Арендованный —заарендбваний.
Ареометр— аребметр, тра; вовчбк, чка.
Арест— арёшт, гу; ув'йзнення, ння.- До-

машний арест — домовё в'язнення.
Взять, посадить под арест— заарешту-
вати, узйти за (під) сторожу, до аре-
шту, під арёшт.

Арестант— арештант, та; в'йзень, зня;
острожник, ка; острожнипя, ці; тгоряж-

ниця, ці.
Арестный —арёштний. w

Арестование— арешгування, ння; за-

ареяигуваяня, ння.
Арестовать, заарестовать — арештувати,
ѳаарештувати, зааірештбвувати, заби-
рали, забрати; узйти -за (під) сторожу,
до арёшгу.

Арматура —арматура, ри.
Армия —армія, міі; військо, ка;.
Армейский —військбвий.
Армянин, -нка— вірменйн, на; вірмен-

ка, ки. Армянский —вірмёнський.
Ароматический, ароматный— ароматич-

ний, ароматний, запашнйй, запашй-
стий, пахуч(щ}ий, духовйтий (3 а-
пашні, паху гц і квіти. Духо-
вйте курево). Ароматичные сна-

добья, вещества —пахощі, щів; арома-
тйчне надіб'я.

Арпеджио (м у з.)— арпеджо.
Арсенал— арсенал, лу; гарматня, ні;

збройнйця, лі. Арсенальный — арсе-
нальний.

Артель —артіль, іли. Артель рыбаков —

ватага, ги; тахва, ви. Артель земле-
копов —грабарка, ки. Артелью —грома-
дою, артічтю.

Артельщик —артільник,    ка;    спільник,
Артелыцичий —артільницький.
Артерия —артёюія, ріі; бойова, жила.
Артикул —артикул, ла.
Артиллерийокий — артилерійний, гар-

матний.
Артиллерист —артилерйст, та; гарм&ік,

пй.
Артист —артист, та;  мистёць, тця.
Архаизм —архагзм, змрт.

Археографія —археографія,  фіі.
Археолог —археолог, га.

Архитектор —архітёктор,    ра;    архітёкт,
та; будівнйчий, чого; буідівнйк, ка.

Архитектура —I) архітенгура, ри; будів-
нйцтво, ва; II) будівёльний стиль.

Архитектурний •— архйтектурний, буді-
вёльдий.

Арьергард —аріергард, ду; позаднѳ вій-
сько.

Арьергардный —аріергардбвий.
Асимметрический —асиметрйчний.
Ассигнация —асигнація, г ціі.
Ассигнование —асигнування,  ння;   при-

значення, ння; приділення грошей.
Ассигновать —асигнувати,  (с о в.)  зааси-

гнѵвати, прнзначигги, лриділйти (грб-
ші).

Ассигновка —асигната, ти;   асигнування,

ННЯІ.

Ассигнованный —асигнбваннй,   зааспгнб-
ваний.

Ассимиляция —асиміляція, ціі; асимілго-
вання, ння.

Ассистент —асистёнт, та.

Ассортимент —асортимёнт, ту; добір, бб-

Ассоциация —I) асоціяція^ціі: пбвязь г

зи; звязбк* зк# (Асоціяція ідёй);
И) (обществ о) —асоційція, тпі;
спілка, ки; товарйство, ва. Член ассо-

циации —спільник, ка.

Атавиам —атавізм, зму.

Атмосфера —I) атмосфера, ри; II) обві-
тря, ря; повітря, ря.

Атмосферный, атмосферический — атмо-

сфербвий, атмосферйчний.
Атом —атом, ма.

Атомность —атомність, ности.

Атрофироваться —атрофіуватлся, фуюся,
ешіся.

Атрофированный —атрофбваний.
Атрофия —атрофія, фіі.

! Аттестат —атестат, ту; пбсвідка', ки. Ат-
тестат зрелости —атестат достйглости„
матл'ра,  рл.

Аттестация —атестація, ціі; атестування„
ння.

Аттестовать —атееттеати. Аттестованный
—атестбваний,   (с о в.)   заатестбваний-

Аудитория —авдитбрія,  ріТ.
Аукцион— авкцібн, . ну; ліцитація, nil;.

торги, гів.
Аукционный— авкційний.  ліцитаційний-
Афера —афёра, ри; гешефт, ту.

Аффект —афёкт, ту; ^нестяма, ми.

АЛісЬактация —афектаціія, ціі.
Ацетилен (х тг м.) —алетилён, ну.

Аэронавтика— аеронавтика, ки; повітро-
плавба', б»й.

Аэппплан —аероллан, ну; літаік, ка.

Аэростат —аеростат, ту.

Аэростати ка —аеростатика, таи.
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Баба —I) (замужняя женщин а)—
жінка, баба; П) (вообще ж е н щ и-

н а) —жінка, баба; III) (и о в и в а л ь-

н а я) —баба, баба-сповитуха; б.-пови-
Чуха, б.-бранка; IV) (род пасхаль-

ного кулича) — баба, паска, - па-

пушник; V) (у колодца) —журя,

ведь, вля; VI) баба,^ дбвбня, довбёшка.
Бабник —бабій, баболюб, баібсышй дупй-

світ.
Багаж —I) багаж, жу; пакунки, ків; II)

поклажа, жі; клажа, жі.
Бага ж н ы й —багажбвий,   панункбвпй.
Багроветь — багріти, рію, еш; багровіти,

вію, еш.

Багровость —багряність, ности; багрб-
вість, вости.

Багровый— багряний,  багрбвий.
Багрянец —багрянець, нцю; шарлат, ту.

Багряный —багряний, жовто-гарячий, ба-
грбвий (Підіймалося сбнце
над стёпом, мов багрбвее
к 6 л о).

База —база, зи; підстава, ви; підвалина,
ни; оснбва, ви; прунт, ту (М а т е pi -

ял ь н а база; економічний
грунт).

Базироваться — базуватися на чому;

грунтуватися на чом$; спиратися на

чому; стояти на чом^.
Бакалеи н ый —бакалійний.
Бакалея —бакалія,  ліі.
Баклага —I) ббклаг, гу (м ; р.), ббклага;

П) (дегтяірка) —мазнйця, ці.
Баклушничать, бить баклуши— байдику-

в&ти, байдувати, байдики бйти, байди
бйти, баглаі бити.

Бантерия —бактёрія, ріі. Бактериология
—бактеріолбтая,   гіі.   Бактериологиче-

' ский —бактеріологічний.
Бакша и бакча — баштан; поле под

б —о й —баштанйще .

Балаган— I) (для продажи това-

р о в) —дагка; П) таги, кумедіянська
буда.

Бглагур, балагурка —базіка, ки (общ.);
базікало, ла (м. и с р.), язикатий; бала-
клій, ія; балакайло, ла (м. и 'ср.); ба-
лясник, ка; балапурниця; баляндрас-
ник, ка', -ниця.

Балагурить —базікати; теревёні правитп,

теревёні точити; баляндрасити; баля-
си, баляядраси точйігн.

Баланс —I) баланс, оу; обрахунок, ку; II)
равновага, ги.

Балансировать —I) балансувати; П) рів-
новаягитися, жуся, жишся.

Балансовый —балансовий, обрахуяковий.

Балка —балок, ка; бальок; брус, са. По-
толочная балка —сволок, лока; трям,

ма; трямбв, ка; (м е ж с т р о и и л а-

м и) —байта, ти; бантнна, ни.
Балл —I) одмітка, ки; бал, ла; II) '(при

голосовани и) —голос,   су;   жёреб,.,
ба; жеребок, бка.

Баллотирование,   баллотировка —голосу -

вання, ня; балотування, ня. Закрытое-
баллотирование, баллотировка —закрй-
те голосування, закрйте балотування-

Баллотировать —голосувати   вогб,   бало-
тувати кого;  (з апис к а м и) —даереб- ■

кувати; (шарами) — галкй, кулька,
власти; галкй кйдати.

Баллотироваться —голосуватися, балоту-
ватися.

Баловать —пестжги, щу, стиш (кого); пе--
стувати  (кого);   мазати   (когб);   пань-
кати (кого).

Баловаться— пустувати, дуріти, ріго, еш^
гратися, блазнувати.

Баловень, -ник— мазун, мазій, пестун, пс-
стій, ife; пустак, плёканець, мбмсик;:
(ум.) мазунёць, мазунчик, пестунчик..
Баловень судьбы, счастья— щаслйвнй,
щасннця, любимчик у дблі.

Баловство— пустощі, щів; пустота, # ти^
пустування, ння; розпуста, ти; бало-
щі, щів; витрибёныки, ньок; блазсиь-
ки, ньок.

Балмошный —шалёнуватий,      навіснйй,
нерозсудливий.

Балтийский (геогр.) —балтйцький. Бал-
тийское   море —Балтика,   ки,  ІЗалтик,

Балюстрада —балюстрада, ди.           Іка.
Банальность— банальність, ности; заялб-

зеність, ности.
Банальный, банально— банальний, -но;:

заялбзаний, заялбзано.
Банда —банда, ватага, зграя; разбойни-

чья банда —розбійство.
Бандаж —бандаж, жу. Бандажист — бан-

дажист, та.

Бандероль — бандероли, лі; перёпаска,.
ки: банряоольный —банде рбльний, ігід;
перёпаскою.

Банк —банк, ку; банок, иу. Государствен-
ный банк —державний банк, скарббвиф
банк (банок). Метать, держать банк —

банкувати.
Банка —банка, ки; слоік; (у м.) слбічок,.

ічка; (только стекля н.) —скляни-
ця, пі; (ж е с т я н.) —бляшанка; (ж е-
стян. илидере в.) —пушка (П у га-

ка на цукор); большая глиняная?
банка —кѵман; большая оплетеная ло-

зой —балцанка,  нки.
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..Банка (м е д.) —банька, ки. Ставить, по-
ставить   сухие   банки — прикладати,

прикласти баиькй.
Банкет—бен(ь)кёт,    учта;    банкетный —

бен(ь)кётний.
Банкир —банкір,   ра;   банкирский —бан-

ікірський.
Банковый —банковий. Банковый делец —

банковёць, банківця.
Банкротиться,   обанкротиться — банкру-

тувати,_ збанкру^тувати
Баня —пария, лаиня: і(у ч.)—лаяенька.

Задать баню —нагріти чуба кому.

Барабанный —барабаннпй.
Барак —барак.
Бараний —баранячий. Согнуть в бара-

ний рог —скірутйти в баранячий ріг.
Барахло —парталяі, і.
Барахтаться —ббрсатися, бурхатися, вов-

тузитися, жуся, зишся.

Барельеф, барельефный —барельеф, фа;
барельёфний.

Ваюіжа —баржа, ѵкі.

Барокко —барбко.
Барометр —барометр, ра; тискомір, ра.

Барометрический —барометрйчний.
Баррикада —барикада, ди.
Барыш — (при б ы ль при про д а-

ж е) —барйш, шу; зиск, ку; прибыток.,
ку: кбристь, ристи; надбіжка, ки. По-
лучить барыш —убаришувати, шую,

еш; заробйгги, блю, биш; зпскати, игу.

щеш, ще.

"Барышник— барйшник, ка; баришівник,
ка; гендляр, ра; фарянник, ка; (л о-

шадьм и) —ливерант. та; менджун,

на; (волам и) —воловід, вода; воло-

вик, ка. Барышнина-^апйшниця, гіі:
баришівниця, ці; гендлярка, ки.

Барышничание. барышничество —барйш-
ництво, ва; баришування, ння; пере-

прбдування, ння;  менджування, ння.

Бзпышничать —бятчішувати чим; пере-

ппбдувати. мен(д)жувати (чим); ба-
лтлувати (чим) (перепрбдуе дро-

би н о го і т о л я т а м и).
Барышнический, барыш ничий —барйпг-

ипцъкий, барилввнйцький, гендлйр-
ський.

"Барьер —баріёр. рѵ бэв'ёр.
"Баснословно —I) мітйчно; П) незвичайно,

неймовірно, небувало. Баснословная
цена —неймовірна, небувала ціна.

"Басгейн —Г) басёйн. на; водбйма. ми; во-

дозбір. ббрѵ; сажавка, ви; кбпанка,
ки; II) (грог р.) —басёйн, на; во-

дозбір, ру; стбчище, ща (Д о н ё ц ь к е

с т б ч и гц е).
Баста (меж д.) —гбді.
■Бастовать, забастовать —страйкувати, ба-

стувати, застрайкувати, забастувати.

Батальон —батальйби, ну. Батальонный
—батальйбновий.

Батарея —батарея, pel. Батарейный —ба-
т.арейнйй.

Батрак —наймит, та; бурлак, ви (вдали
от родины); (с о б.) бурлацтво. Ба-
трак подросток —найнитча, чати (ср.).
Итти'в батраки —ітй в найми.

Батрачество— найми, ів; бурлавування,
ння; бурладтво, ва.

Батрачный, батраческий —наймитсышй,
бурлацышй.

Батрачка, батрачиха — наймичка, ки:
бурлалка, ки (вдали от родин ы);
сын батрачки —наймиччук, ка.

Бахвал —хвалькб, ка; г самохвалько, ка;
самохвалка —самохвалка, ки; самохва-

ля, лі.
Бахвалиться —хвалитйся, вихва'лятися,

хизуватися. (Хиз^ешся перед
людьми, що н о в ё в б р а н я я н а-
д і л а).

Бахвальство —хвальба, бй; самохвальба.,
бй; похвальба, бй; хвастощі, щів.

Бацилла —бацйла, ли.

Башня— вёжа, "жі; башта, ти; стороже-

вая —дозірна башта, вартівня, ні; под-
вижная деревяная, употреблявшаяся
для военных надобностей —гуляй-го-
родйна.

Баюканье —колиеання, ння; люляння,

ння.

Баюкать— колисати, люляти.

Баять —балакати, гомоніти. ив'), нйш;
славити, влю, вині (Славил и, щ о
в   йбго   ігітва   вільма).

Бдительность —I)   недріманність,   ности;

певсипуілість, щостп; чіѵйність, ности

(В і й с ь к о в а   ч у й н і с т ь).   II)   За-
ботливость —пйльність,    ности;    дбая-
лйвість, вости.

Бдительный —I) неліріманний, невсипѵ-

щий, чуйний, лйлънпй_ (Письмён-
с т в о —н аш вартовйй иевсипу-

ш и й. Ворог п й л ь н и'й, сила в

йбго. Будь ч у й н и й. П) Рачи-
тельный, заботливый —піільний, дбаій-
лйвий.

Бег —біг, гу; гін, гону. На бегу —на бігу,
бігці. Сравняться в беге —збігти з ким.

IT) Бега конские 7 (скачки) —перегбни,
иів; гони, гблів; біговйсько. ва. Отпра-
виться в бега —змандрѵваги; пітй в

мандри, в мандрівку. Находиться в бе-
гах — І) буги в маддрах, ла втіках;
мандрувати по світах; II) бути втіка-
чём.

Бегание —Т)   бігання,   ння;    га(й)саиня
ння; II) см. Беготня.

Бегать —I) бігати, ганяти, га(й)сати. Бе-
гать  скачками   в   припрыжку — гар-
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цювати, цюю, еш.   Бегать   суетливо —

мотати, ся. Бегать в перегонку, в за-
пуски —перебігатися,   бігати  наввйпе-
редки. Бегать туда и сюда —снуватися. I
Бегающий (о глазах) —верткий, бігу- '
чий. II) Бегать от кого —уникати (кого)

Бегаться —1) перебігатпся, бігати наввй»
передки; II) (о ж и в о т н.)— гулнти,
тікатися;  (о коров е) —літитися.

Беглец —утікач, ча; тікач, ча; беглецов—
утікацысий, утікачів.

Беглость (о и р о с м о т р е, осмотр е) —

побіжність, ности; (о чтения, игр е

на муз. и и с т р у м е н.) —швйдкість,
кости.

Бегло —побіжно, нашвйдку; (читать,
играть) —швйідко читати, швйдко
грати.

Беглый —]) с м. Беглец; II) утёклий,
збіглий, збіжалий; III) нобіжнии
( о с м о т р, и ір о с м о т р)і. Бегл г е

чтение —швидкё читання. Бросить
беглый взгляд —вйнути оком. Беглый
огонь —перебіжний огонь.

Беговой (о л о ш а д и) —перегбновий. Бе-
говые дрожки —бігунці, ів.

Бегом, бежком (нар.) —бігбм, бігцём,
підбігцем, підтюпцем.

Беготня —бігання, ння; біганина, пи; бі-
ганйця, ці

Бегство —тікання, ння: утіканіш, нвя;

утёча, чі; утёки, ів. Бегство в рассып-

ную —рбзтіч, чи. Спасаться бегством —

тікати, вихбдити втёком. Скрываться
бегством —утёвом літй. Обратить в

бегство —погнали в рбзтіч. Обратиться
в бегство —повернута навтіви, навтіка- j

ча); (н а с м е пі л.) —накивати п'ятами. j

Бегучий— біг^чий    (Бігучий    кінь): j
бпущий.

Беда —біда, дй; лйхо, іха; лйшенько, ка-

иеідбля, лі; лиха година, ни; вригбда.
ди; причина, ни; прит^га. ги; халёпа,
ли; пеня, ні. Беды —злйгодні. При-
бавка к беде —прйбідок. Ох, беда, беда
—лйшенько тяжкё. На беду —на лйхо.
Беда да и только —лйхо та й гбді. Не
беда —дарма, байдуже. Прийдет беда—
до лиха прийдёться. Жди беды —Ла-
чгѵвайся. Попагть в беду —доскочит

лгіха, (Идя. Переживать, испытывать

беду —бідѵ бідувати, біду ^прнйматл.
■Пережить беду —перебіідувати. Наде-

лать себе беды —напитати собі лйха|
білй. Натворить, наделать бед —наро-
бйти шкбди,. клблоту. Помочь в беде —

порятувати, зарадити лйхові. Предот-
вратить беду —запобігти лйхові. Беда
стряслась —лихо, спіткало._ скбілося,
опіткала напасть, лиха годила.

Бедерный —стегёниий, стегновйй, клубо-

вйй,  кулыновйй.   Бедерный   сустав —

кулына, ші.
Беднеть — уббжати,   убожчати,   уббжі-

ти, жію, еш;  бідніти, бідніщати, звб-
дитися  з  хазяйства,  мізерніти,  піду-
падати, голіти.

Бедно —убого, бідно, мизерно, нуждённо^
злидённо,   тісно    (Т і с и о    і м    ж и-

в ё т ь с я, -з а р о б і т к н м а л і, так

ш; о й   з х л і б о м б і д к а ю т ь с я).
Бедно на что —тонко па що   (Унас-
на грбші тбнко).

Бедноватый,-то —біднуватий, то; беднень-
кий,  ко.

Бедность —уббзтво, ва; уббгість, гости;
бідність, ности; нестатки, ків; недо-

статки, ків; біднбта, ти; мізёрія, ріТ ^_

злйдні, нів. Впасть в бедность— дійти"
до вбизтва. Бедноіть одолела— злидні
обсіли. Довести до бедноты— зуббжп-
тп, збіднйти, звёстй з хазяйства. До-
веденный до бедности —зуббжений.

Беднота —Т) с м. Бедность; И) бедняки —

біднота, ти; бідбта, ти; голь, лі; го-
лота, ти; харпакй, ків; зліідні, нів;
харнаитво, ва.

Бедня-з —!)   с м.   Бедняк;    ТІ)    Бедняга,
бедняжка (н е с ч а с т и ы й, о б и ж е н~
и ы й,   с т р а д ѳю Щ и й)— бідолашниіі,
сердёчний, сердека,   ки; безталаннип,
нна: безтаіганночка, ки; (общ. р.") —бі-
долаха, хи;  (у м.)— бідолашка, кп; 6І--
долашечка,  ки;   бідняга,  ги;_ бідняка,
ви; біднячва; (ср. р.)— бідня; (ум.)—-
біднягво, бідішточко.  (Він б і д о л а-
ха  і   біжйть  у  ліс.    Оумують
обйдві бідолашечки).

Бедняк —бідак, ка; бідар, ря; харпак,
ка; бідняк, ка; (и р.)— бідацький, бі-
дарський, харпацькпй, бідняцький; не-
статов, ту; худав, ка; Опрезр.)—
драб, ба; голодр&б, ба; голяк, ка; зли-
день, дня; злидённик, ка; ізлидар, ря:

(у в.)—злидарюга, ги; голыіпака, mi;
(с о б.) —бідацтво, ва; біднбта, ти;^ хар-
пацтво, ва; голбта, ти; голёча, чі; сі-
рбма, ми; сіромангая, ні.

Бедовый— меткий, промітнйй, мотбрняй.
Бедокур.-рка— швбда (общ.); Ійбйтош-

ник, ка- з'і]'ітошниця, ці; шнбеник,
ка; шйбениця, ці.

Бедокурить, набедокурить— лихо кбіти;
лйха накбіти; шурубурити, нашуру-
бурити,  рю,  риш,  рить.

Бедро— стегнб (у м.— стегёнце), руби. С
кривыми бедрами— вривоклубий. О
плохо развитыми бедрами— 'безклубий.

Бедствие —біда, дй; лйхо, ха; лиха го-
дина; лиха пригбда; знегіддя, ддя;
недбля, лі; безголбв'я, в'я. Бедствия—
злйдні, ів. Испытать бедствия —набра-
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тися (зазнати) біди, лиха, горя; вла-
сти в недолю.

Федствовать— бідувати, горювати, бідити,
бідкатшся, бідкуватися, злиднуі(ю)ва^
ти, біду тягтй, біду бідувати, бід>
приймати; валанити, ню, ниш (Так
увёсь свій вік і к алан ю, моя
сестричко). Бедствующий,-щая —

бідвав, ка; біднжця, ді; горювальник,

ниця.
Бежать—бігти, біжу, жйш; бігати. Не в

силах бежать— не иідбіжу. Бежать
быстро, изо всех сил —чухрати, маха-
ти, гнати, жену, неш; гонйти, ню,
ниш; летіти, чу, тйш; лупйти, ллго,
иш; чесати, чещу, шеш; мести, мету,
тёш; стршігти, жу 1 , жеш; (нас м.) —в

-собачу ристь. Броситься бежать —дре-
менути, лепеснути, герсонути, дати
логам волю; (о многих) —синнути
(Оилніули всі у ліс густйй).
Бежать в рассыпную (о многих) —

тгороснути в рбзтіч. Бежать без па-
мяти —бігти не своіми ногами, не
тямлючи себе. Бежать без оглядки—
бігти неббзир. П) Бежать куда— тікати,
утікати, утектй, утаком пітй (В т ё-
к о м п і ш л к з о в о г 6 краю). Бе-
жать со света —бігти з світу. Бежать
из тюрьмы со взломом —вйламатися з

в'язнйці.
Безалаберность —безладність, ности; не-

розсудливість,  вости.
Безалаберный —безладнпй, розкйдкува-

тий, нерозоудливий.
Безалаберщина —безладдя, дя; нёлйд, ду.
Безапеляционный — безапеляційний,

безповорбтний; безапеляционно — без-
апеляційно, безловорбтно.

Безбедно —I) замбжно,^ в достатку, тках;
II) безбідно, без лиха, без бідй, без
горя.

Безбедность —безбідність, ности; замбж-
ність, ности; достаток, тку; достатки,

ків; достатніеть, иости.

Безбилетный —безбілётний, без квитка

(кйртки,  пбсвідки).
Безболезненность —безбблізність, ности,

безбілля, ля.

Безболезненный —■ безболізний, безбіль-
ний. Безболезненно — безбблюче, без-
бблізно, безбблізко.

Безбоязненно — безббязно, безббязько,
безстрашно.

Безбоязненность — неббязкість, кости;

безббязкість, кости.

Безбрачие, безбрачность —безшлюбність,
ности; безшлібіб'я, б'я; безжѳнність,

ности;   безясёнство,   ва;   безмужністъ,
. ности.

Безбрежный —безберёжний, безберёгий,
безкраій, ая, е; ,(р о д.-крайого, жрайоі).

Безведомый —беззвісний, невідбмий, не-

знаний.
Безвестно —безвісно, без вісти.
Безвестно —безвісно, баз вісти.
Безветрен ный— безвітрий, тихий; (о м е-

с т е) —затйшний.
Безвинность —безневйнність, лости; не-

повйнність, ности.

Безвинный —безневйнний, безвйнний,
неповйнний; безвинно — безневйнно,
безвинно, неповинно.

Безвкусно (сварен о) —несмачно. Без-
вкусно (сделано, сшит о) —без-
смачно, без смаку.

Безвластие —безвластя, тя; безвладдя,
дя; безуряддя, дя.

Безвласн и й —безвладний.
Безвозбранный —беззаборбнний, незабо-

рбнений, вільний. Безвозбранно —без-
борбнно, вільно.

Безвозвратный —безповорбтний. Безвоз-
вратно— безповорбтно, беззворбтно, без
воріття, без зворбту.

Безвозмездный — беззаплатний, безгро-
шёвий, дармовйй. Безвозмездно —дур-

но, задурно, дарма, даром, за' спа-

сйбі; (шут л.) —за так грошей.
Безвольный — безвільний; хисткйй

(Хисткйй чоловік був; ку-

д й х и л й, т у д й в і л і г л ё т ь с я)
Безвольно —безвільно.

Безвредный— нешкодлйвий, невадлйвий,
незавадний. Безвредно —нешкодлйво,
невидно, не шкодить, не вадить.

Безвременник —безталанний, бездбль-
ний.

Безвременный — дочасний, невчасний.
Безвременно —дочасно, ^ез часу.

Безвыводный —невлвбдний. Безвыводно
—невивбдно.

Безвыгодность —нёзиск, ву; незискбв-
ність, ности;  безприбутвбвість, вости.

Безвыгодный —незисвбвний^ небаришо-
вйтий. Безвыгодно —без зйску, без ба-
риша.

Безвыездн ый —безвйізний. Безвыездно
—безвйізно, невиіздйвши.

Безвыходность — безвйхідність, ности;

Йезра'ддя, ддя: безпораідність, ности:

непорадна година; кінці в край (Т а к ё
мені прийшлбсь то д і, прямо
вінц і в край).

Безвыходный —I) безвйхідний, невихід-
ний; IT) безпорадний, невикрутний.
Безвыходно —безвйхідно,    безпорадно.

Безгласность— I) безглйсність, ности; ні-
муванля, ння: II) нейвюстъ, ности; ие-

оголбсність, ности (вчйнку, подіі).
Безгласный —безголбсий,   безгласий,   ні-
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мйй.   Безгласно —I)   німо,   безгласно;
II) неявно, неоголбсно.

Безграмотность —неписьмённість, ности;

безписьмёнщина, ни; (неуменье
грамотно писат ь) —безграмот-
ність, ности.

Безграмотный —неписьмённий, тёмний на

письмб; безграмотний. Безграмотно —

безграмотно.
Безграничность — безмёжність, ности:

безкрайність, ности; безкраість, йости;
безберёжність, ности; необмёжність,
ности; бёзкрай, бёзмір, безміря.

Безграничный —безмёжний, безкрайній,
безкраій, безберёжний, необмёжний,
безмірний. Безгранично — безмёжно,-
безмірно,  без  міри.

Бездарность —I) нездарність, ности; без-
дарність, ности; неэдібність, ности;

II) нездара, ри   (В і и н е з д а р а).
Бездейственный —недіяльний, нечйнний,

бездіяльний.
Бездействие —недіяяьність, ности; без-

діяльність,   ности;   нечйнність,  ности.

Бездействовать— вакувати, кую, еш; не

працювати, цюю, еш; недіяти, дію, еш.

Бездействующий— бездіяльний.
Безделица —дрібнйця, ці; мала річ.
Безделка, бездѳлочка, безделушка —

дрібаиічка, ки; безділля, ля (На по-

лйчках стояло різне без-
д і л л Я)).

Бездельник —нёроб, би; лёдар, ря; ле-

дащо, ща; дабромйт, та; байдич, ча;

ледацюга, ги. Делаться, сделаться без-
дельником —ледащіти, зледащіти, пу-

стйтися^в ледащо; II) Шахрай, крутій,
ія; дурйсвіт.

Бездельничанье, бездельство —I) лёдар-
ство, ва; нерббство, ва; байдування,
ння; II) шахрувалня, ння; крутій-
ство, ва.

Бездельничать —I) ледарювати, рюю, еш;

гультяшватл, юга, еш; гулйти, байдпву-
вати, дармувати; II) шахрувади; (л іо-
д е й) —дурйти, обдурюва'ти.

Безденежно— бсззаплатно, задурно, дар-

ма, без грошей.
Безденежность, безденежье —безнрошів'я,

безгрішшя,  шшя.

Безденежный— безгрошёвий,   беззаллат-
ний.

Бездетность —бездітство, ва; бездітність,
ности.

Бездетный— бездітннй,   беэдшашв.   Без-
. детная— бездітниця,   ці;   бездітня,   ні;
безплідниця,  ці;   нербда,   ди.

Бездеятельность —бездіяльність,   ности;

бездільність,  ности.

Бездеятельный— бездіяльний,     безділь-
ний, безробітний, а, е (Своё життя

в    спокбю    безробітнім    не

м а р и у е).
Бездна —I) безбдня; (только о су-

ш е) —прірва, безбднява, провалля;
П) бездна (множество, обилие)
—сйла-силённа, бёзліч, до сметку (Я б-

- л у к с й л а - си л ё и н а. Р о б 6 т и

б ё з л і ч, до с м у т к у).
Бездои'мный, бездоимочный — беззалёг-

лий    безнедоплатний.

Бездоказательный — безпідставний, не-

доказаний, бездбвідний. Бездоказа-
тельно — безпідставно, бездбказно,

бездбвідно.
Бездолье —безталання, ння; бездбльність,

ности; бездблля, ля.
Бездольный —безталанний, бездбльний,

безщасний. Бездольная —безщасниця,
ці; бездОльвиця, щ.

Бездонный —безбдній, я, е; бездбнний,
незглйбний; (о посуде) —бездённий
(Бе^здённоі діжки не нал-

л ь ш). Бездонно-глубокий — безбдне-
глиббкий.

Бездоходность —безприбуткбвість, вости.

Бездоходный —безприбуткбвий, бездохід-
ний.

Бездыханный —бездушний.
| Безжалостность —нежаліслйвість,  вости;

немилосёрдність,   ности.

Безжалостный —нежаліслйвий, немило-

сёрдний, безж&льний, немилостйвий,
живоід, да. Безжалостно ■— немило-

сердно, немилостиво, без жалю.

Безжизненность —I) бездгушність, ности;

безжйвність, ности; нежйвість, в'ости;
мёртвість,  вости;  II)  м-лйвість, вости

(Мійвоі в д а ч і л ю д й н а).
Безжизненный —I) бездушний, безжйв-

ний, Нбжив&й і(Кр аса' б е з ж й/в-
ла); II) млявий. Безжизненно —I) без-
жйвно, бездушно, неживо;  II) мляво.

Беззаботливость —безтурббтність, ности;

недбайливість, вости; ледбальство, ва;

недбалість, лости; недбання, ння; не-

обачність, ности.

Беззаботность — I) безжурність, ности;

безсумніість, ности; бездумнісп-ь, ности;

II) с м. Беззаботливость.
Беззаботный —I) безжурний, нежурли-

вий, безо^мний, бездумний, безтур-
ботнпй. Беззаботно —безж^рно, без-
сіумно, бездумно, безтурббтно.

Беззаконие —беззакбнство, ва; беззакон-
ия, ння.

Беззаконный (противозаконный)
—беззакбнний, безсгѵдний. Беззакон-
но —беззавбнно, безсудно.

Беззастенчивость— несоромлйвість, во-
сти; малосорбмність, ности.
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Беззастенчивый —несоромлйвий, малосо

ромлйвий, безсорбмний. Беззастен-
чиво —малосоромлйво,   безсбромно.

Беззащитность —беззахйсність, ности;

безоборбнність, ности.

Беззащитный —беззахйстий, безоборби-
ний, беззаступний.

Беззвучный— безгучний, безодголосний,
глухйй, німйй (У глухій тёйній
могил і ; Затремтіла од німо-
го ридани я). Беззвучно —безгучло.

- безодголбсно, гл£хо, німо, без голосу

(Я л'ёдве л о чу л а —безодголб-
сно так вола гомоніла. О т а к

н f м о шепотіли й ого губи).
Безземелье— ^езземёлля, для.

Безземельный —безземёльний, безгр^н-
тий; крестьянин, живущий в чужой
избе —підсусідов, два; нідсусіівдя, д ія

Безладица —I) (безпорядок, не-

урядиц а) —бёзлад, ду; безладдя;
II) (разлад, н е л а д ы) —нёлад, ду;

нелагода,  ди.

Безлепестковый —безпелюсткбвий.
Безлепестность ■—- безпелюсткбвіість, во-

сти.

Безлюдный —безлюдний, відлюдний, глу

хйй (Дорога від людна). Без-
людно —безл'одно, глухо, пусто (Т е-

лёр^на в^-лиці глухо; морбо
великий, то в с і по хатах с и-

д я т ь).
Безлюдье— безлюдлця, ці; безлюддя.

дя.

Безмала (нар.) —мало не; за малим н":

бозмаль (Б ё з м а л ь и е д в а ц я т ь.

Б ё з м а л ъ  сорок год м е н і).
Безмежный (н е о б_м еж е в а н ный)—

безмёжшій, необмёвкений.
Безмерность —бёзиірність, постп; нез-

мірність, ности; неомірність. ности.

Безмерно —незмірно (Читання во-

ла, любить незмірно).
Безмолвие —безгоміння   ня;   німбтність,

ности; німа тйша.
Безмолвный, безмолвств»ющий —безмбв-

ний, німбтний, німйй, мовчазнйй,
мовчущий, безпучний, безгласний.
Безмолвно —безмбвно, мбвчки, мов-

чазно, німо, німотно, німуіочц (У 5Я-

т і с 'У м н о, и і м о. М 6 в ч к и и а с 5'-
нули хмари). Безмолвно красноре-

чивый —німопромбвистий.
Безмолвствование —німування, ння.

Безмолвствовать —німувати, німотствува-
ти, мовчвли, мбвчки.

Безмятежность —-тихомйрність, ности;

спбкій, кою; супокій, кою; упокій,
кою; безтурббтність, ности. Безмя-
тежное детство — безтурббтне дитілі-
-ство.

Безмятежный— тихомйрний, сунокійний,.
безтувббтний. Безмятежный сон —

тихомйрний, суповійний con.

Безнадежность —бсзиадія, діі; безнадій-
ність,_ ности (П л и в ё б е з н а д і я,

і стйха хлйпае сум).
Безнаказан ность— безкарність, ности.

Безнаказанный, безнаказанно — без-
карний, безкарно.

Безнамеренный— невмйсний, неиавмйе-
ний, t безнамірний. Безнамеренно —

невмйсно,  ненавмйсне,  без  наміру.
Безнамерен ность —ненавмйсність, но-

сти; безнамірність, ности.

Безначалие —безуряддя, дя; безголбв'я,.
в'я.

Безначальный —безпочатковнй, одвіч-
ний, передвічний. Безначально —без
початку, одвічно, передвічно.

Безнравственность —I)      неморальністъ,
ности; безморальність, ности; неетйч-
ність, ности; II) розпуста, ти; безпут-
ність, ности;  недоброзвичайність, но-
сти.

Безнравственный — I) нешральний;
II) розщусний, недоброзвйчайнпй, без-
п$тній, я, е. Безнравственно —немо-

ралыю ѵ Безнравственно жить— Т) пу-

сто йтй; IT) розпусно.

Безобидный —I) плохйй, плохёнькші ѵ

невразлйвий (В і н л ю д й н а л л о-

хёнька); II) некр&вднйй. Безобид-
ное замечание —неврйвдна увага. Бе-
зобидно —без крйвди, по правд!

Безоблачный —безхмар(н)ий,    погідний
(Сбнце   лйшно     схбдило     на

погідно нёбо).
Безоборотный — беззворбтний (вексель,

наиис).
Безобразие, безобразность —I) брйдкість.

кости;_ бридбта, ти; II) неподбба, би;
неподобність, ности; непуття, ття.

Безобразничать —бешкетувати, дешпету-

вати, робйти неподібне, бешкёт спра-

вляти.

Безобразный —брипвйй, виродлйвий, не-

гарний, поганючпй, нечупарний, не

подібний.

Безоброчный —безошіатлий.
Безопасность —безпёка, ки; безпёчністк

ности. Основывать безопасность на

чем —бе-зпёчитися на чбму. Быть в

безопасности —бути убезпёченим. В
безопасности находящийся —в(у)без-
пёчений.

Безопасный —безпёчний; не безопасный
—небезпёчний. Безопасно —безпёчно,
безпёчне.

Безоружный — беззбрбйний, неозбрб-
ений.

Безосновательно— безпідставно, без грун-



Безостановочно

ту.  Безосновательный-— безпідставний,
безгрунтовний.

Безостановочно —невпйнно, безупйнно,
без упйну, безперестанно, безперёста-
ну, безперестанку, безперёстаня, бе-
зустанно, безугавно, безнастанно, бѳз-

переч, раз-у-раз, раз-нб-раз, раз-коло-
разу,  заспліш,  безвідгалу.

Безостановочный —безупйнний, невгаЕ-

ний, невгамований, безугавний, без-
перерйвний, неперерйвчастий, безле-
рестанний, безнастанний, разуразний,
повсякчасний.

Безответность — безвідмбвність, но-

сти; безодмбвність, ности; сумйрність,
ности; плбхість, хости.

Безответный —безвідмбвний, безодмбв-
ний, сумгірний, плохйй; мовчак, ка.

Безответно —безвідмбвно, мовчки.

Безответственность — безвідповідалъ-
ність, ности; невідповідальність но-

сти.

Безответственный — бе-звадловтдальний,
невідпові дальний.

Безотвязность, безотвязчивость -невід-
чёпність, ности; в'ідливість, вости;

настйрливість, вости.

Безотговорочный —безвідмбвний, несу-
перёчливий. Безотговорочно —бечвід-
мовно, несупѳрёчливо, не відмовляю-
чись, не оуперёчучи, бее в&мовок.

Безотлагательность, безотложность —

невідкладність, ности; конёчність, но-

сти; (только о деле) —пйльність,
ности.

Безотлагательный, безотложный — невід-
кладний; (только о дел е) —пйль-
ний. Безотлагательно —невідкладно, не

відкладуючй.
Безотлучность —невідст.уппістъ, ности;

невідхідність, ности; певідклйчність,
ности.

Безотлучный —невідстѵпний, невідхід-
ний, невідклйчний. Безотлучно —невіз-
ст^пно, невідхідно, невідклйчно.

Безотносительность —безвідносність,   но-
.  сти;  незастосбваність, ности.

Безотносительный —безвіднбсний,   неза-

стосбваний (до чого). Безотносительно
—безвіднбсно, не стос^іочись  (до  чо-
го), без уваги (на що).

Безотрадный —безвідрадісний, безрадіе-
ний, безпросвітній, я, с. Делать кому

жизнь безотрадной —зав'язувати світ
(кому). Безотрадно — беврадісно, без
просвітку.

Безотчетно —I) несвідомо, сам себе не

розбіраючи; II) беззвідбмно, беззвітно,
без звіту, без звідбмлення, не подаю-
чй звідомлення.

Безотчетность —I)  несвідбмість,    мостн;

Безрезультатный

незясбваність, ности (Н е з' я с 6 в а-
ність почуттй); II) неподача от-
четов— беэзвідомність, ности; беззвіт-
ністъ, ности (Така беззвітність
недопустим а—т рёба вимага-
ти   звіту    <|3>від 6 м л е н н я).

Безотчетный —I) несвідбмий, нез'ясова-
ний, бевроздуыний, нерозбірний; II)
беззвідбмний, беззвітний.

Безочередный —безчергбвий, безчерёж-
ний. Безочередно —безчергово, без
чергй, безчерёжно.

Безошибочность —непомйльність, __ ности;
безпомилкбвість, вости; непохйбність,

• ности.

Безошибочный —■ нехибний, непохйб-
ний, несхйбний, непомйльний, безпо-
милкбвий,  безпомйлешний.

Безработица —безробіття, тя. Время без-
работицы   на   мельнице—безмлйв'я.

Безработный —безробітний, беззаробіт-
ний.

Безразборчивость —нерозбірливість, во-
сти; неперебірливість, вости.

Безраздельность —неподільність,    ности.
Безраздельный —иеподільний, нерозділь-

ний.Безраздельно —неподільно, нероз-
дільно цілкбм.

Безразличие —I) однаковість, вости;
безодмінність, ности; II) байдужість,
жости.

Безразлично — байдужно, байдужливо,
обонятно, безвиразно (Глянула
б ай ду ж н о). Мне это безразлично —

байд^жё, байдужки, байдужечки, дар-

ма, однаково мені до того. Совершен-
но безразлично —байдужісінько, одна-
ковісінько (Ім байдужісінько,
однаковісінько в н:ёбі пли-

вуть... без боротьбй).
Безразличность —байд^жіеть, жости; бай-

дужність, ности; обонятність, ности.

Безразличный —безвиразнйй (Загово-
рив навмйсне безвиразним
голосом). Безразличный к чему —

байдгѵжний, байд^жлнвий до чого, об-
нятний. Стать безразличным (без л.)
—забайдужитиоя, збайдужніти.

Безрассудность, безрассудство — нероз-

с^дливість, вости; безглуздя, дя; без-
глуздість, дости.

Безрассудный —иерозсгудливий. Безрас-
судно —нерозс^дно, нерозважливо, без-
розумно.

Безрассчетность, безрассчетливость —

безрахіубність, ности; необрахбваність,
ности.

Безрассчетный, безрассчетливый —без-
рах^бний. Безрассчетно —безрах^бно,
необраховано.

Безрезультатный —безрезулмАтний, без-
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наслідний, дарёмний, марний. Безре-
зультатно —дарёмно, дармо, д^-рно,
марно,  безрезультатно,  без  наслідку.

Безропотность —нерёмствування, ння;

покірливість, вости.

Безубыточный —безутратний.
Безугомонный —безугавний, певгомінншй.

Безугомонно —безугавно, без угаву.

Безудержный —невтрймний, нестримний,
невпйнний.

Безуклонность —несхйбність, ноотш; не-

віідхйльність, ности.

Безуклонный — несхйбний, невідхйль-
ний, прбстий. Безуклонно —несхйбно,
невідхильно, просто, не відхилягочись.

Безукоризненность —бездоганність, но-
сти.

Безукоризненный —беадоганний. Безуко-
ризненно —бездоганно, без вади.

Безумный —безрозѵмний, без^мний, бо-
жевільний, навіснйй, шалёний, без*-
тлмний. Безумным сделать —обезу-
мити, з розуму ввести. Безумно —

безумно, божевільно,  гдалёне(о).
Безупречность, безупречный, безупречно

—с м. Безукоризненность, Безукориз-
ненный, Безукоризненно.

Безусловность —безумбвність, ности.

Безуспешность —надарёмність, ности;

марність,  ности;   невдалість, лости.

Безуспешный— надарѳмний, невдалиіі.
Безуспешно —надарёмне(о), надармо,

марне, марно, дарёмне, не сцооудив-

шись^ (Думав оцё в ярмарку

телйцю продати, та не спосу-

дившись   і    вернувсь).
Безустанный —безупйнний, невтомний,

невсипущий, невгамовний.
Безутешность — беяпорадніоть, ности;

нудьга, ги; нерозвага, ги.

Безучастие —байд^жість, жости; обонят-
ність, ностп;  безприхйлля, ля.

Безыменный, безымянный —безімённий,
безнаімённий. неназваний: (палец)
—підмізйнний. Безыменная речка —

смотёка.  Безыменно —безйменно.
Безыскусственный —нештучний, нему-

дрбвдний, невймудруваний, прбстий.
Безыскусственно —натурально, просто,

без мудрощів.
Безысходность —безвйхідність, ности.

Безысходный— I) безвйхідний; П) (б е з-

конечны й)— неоходймий (Запл^-
т а в с я в и е с х о д и м и х с у п е-

рёчностях ж и т т я). Нужда
безысходная —невилазні злйдні.

'Белесоватый,   белесый— біла(й)стий,   бі-
лявий.

Белеть —білітпг; білішати.
Белиться —білйтпоя,   ліося,   лишоя;   ви-

білюватися, люгося, люешся.

Белковина —білковйна, ни.

Белковый— білковйй; оболочка —білкова
оболбка,   білковйця,   ці.

Беллетристика —красне письмёнство, бе-
летргістика, ки.

Белок —I) (я и ч н ы й) —білбк, лка; біле,
ого; II) (глазной) —білбв; (насме-
шливо) —банька; имеющий большие
белки в глазах —білкатий; (и р о н.) —

банькатий.
Бслокалильный —біложаристий, білогар-

тбвний.
Белоснежный —сніжйстий, сніжистобі-

лий, сніжнобілий, сніговобілий.
Белостебельный —білостёблий, білосто-

бёльний. Белый —білий. Белой масти

—білий на масть.

Белошвейка —швачка, кй; шваля, лі.
Берег —1)_ бере(і)а\ га; уізберёжіжя, жя;

надберёжжя; жя; край, ю. Берег
отвесный —стінуватий берег, прйстіи;
берег высокий, обрывистый —кр^ча,
чі; крутоберёжжя, жя; берег покры-

тый гравием, галькою —зарінок, нка;

заріння. У берега— з берегу (У нас

з б ё р е г у н е г л и б о к о). По бере-
гам —берегами. На берег реки, моря —

над річку, над тибое, у берег. Берег
противоположный —зарічний, зарічок.

той бік. Житель противоположного бе-
рега —зарічянин, тогобічний (чоловік).
Вода у берега— берег (П р а л а со-

рочки в берез і).
Береговой— береговйй, поберёжни(і)й,

прибрёжний, налберѳжний, відберёж-
ний (Вореговйй, відберёжний
вітер (дуюший от берега). Побе-
режней камінь, пісбк). Бере-
говой житель— бережанин. Береговая
трава, сено —бережйна, береговё сіно.

Бережение —бережіння, ння; сггережіння.
ння.

Бережливость —ощадність, ности; огцад-

ливість, вости; щадність, ности.

Бережливый— ощадний, (о)щадливий,
гцадний. Бережливо —ощадно.

Бережно— бережно, бёрежко, бберёжно:
повблі, стиха.

Бережность— I) пошанівок, вку; поша-

нівля, лі; II) сторожпёча, чі (0 д я г

трёба в пошанівлі держат и.

Оторожнёча   та к а,   щ о   ніщб
■   непропадё).
Бережный— бережкйй, сторожкий, обач-

ний.

Беречь —стерегтй, жу, жеш; берегтй,
жу, жеш; поберігати, пильнувати, гля-

діти, жу, диш; доглядати (чого), схо-

роняти, ховати, хоронйти, шанувати,

щадити, ощажати, що (Хліб н'а Пе-
трівку ощажай), жаліти.  Беречь
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платье, скот —жалувати одёжу, шану-

ватя худобу.
Беречься —береттііся, отерелтйся, обері-

гатися, поберігатися, сторожйтися,
пильнуватися, шануватися, мати осто-

рбгу. Берегись!— начувайсь. Берегу-
щийся —береж'кйй.

Берцовый —гомілкбвий. Берцовые кости
—сурёля, або велика гомілка, мала

гомілка.
Беседа —I) розмбва', ви; балачка^ ; кд;

,'ровмовлннпя, ння; гутірка, ки; бёсё(і)-
да. Вступить в беседу —зайти з ким у

розмбву, рбзмбвитися з ким; "розбала-
кагиоя з жим. Вести беседу —справлйтн
ба лачку; провадити мову^ Завязывает-
ся общая беседа —починаёться загаль-

па розмбва; II) беседа, ди (Г 6 м і н

а' а к и й н а у л л ц і, м о в б ё с е д a

кудй  йдё).
Беседовать —розмовляти, гомонітй, ню,

ниш; говорйти з ким; на мові б^ти з

ким, бесёдуватп.
Бесклассовый —безкласовнй (П о в й fi-

ll; о б іу т п с у с л і л ь с т в о б е з к л а-
с о в с).

Бесконечно —нмкінчённо, безконечно,
довічно, ^безлітно, без мірй, без краю,

без кіі-щя-краю, безмірно.
Бесконечность — бёзкрай, аю; безкраість,

ности; нескінчёлність, ности; безко-
нёчність, ности; безмірність, ностп.

До бесконечности — на бёзрік (Ц ю

-роботу вони з а т я г н у т ь па

б е з р і к).
Бесконечный —бѳзкраій, безкрая, крае

(безкрайого, крайоі); безкрайній, не-

скінчённий, безвічний, довічний, без-
мірннй.

Бесконтрольный —безконтрбльний.
Бескорыстие, бескорыстность —безкори-

стовність, ности; безкорйсливість, во-
сти.

Бескорыстно —безкористбвно, некорй-
сливо; не віімагагочи заплати, наго-

роди.

Бескорыстный —безкористовнші, некоріі-
сливий.

Бескритичность —безкритйчиість, ности;

некритйчність,  ности.

Беспамятный — 1) г нелам'ятлявий, нс-

пам'ятущий, забудько, ка- II) в беспа-
мятстве находящи йся —нещшт&мний.
безтймний, ізомлілий.

Беспамятство — иепритбмність, ности;

безтАмність, нооі-и; негйма, ми; нест'-
ма, як; нёстям, му. Впадает в беспа-
мятство кто- —мороки бер$ть кого, зом-
лівае, лепрптомніе, знетямлюеться хто.

Привести   в   беспамятство   кото   (уда-

ром, потрясением и т. п.) —відбити па-

. мороки ком^.
Беспартийный —безпартійиий.
Беспаспортный — безпашпортний, без-

білётний.
Беспеременный —псзмінпий, беззмішіий,

неодмінний, бсзодыінний. Безпере-
менно — незмінно, беззмінно, невід-
міпно, безодмінно.

Бесплатность — беззаплатність, пости;

неплатність, ности.

Бесплатный —беззаплатний, неплатний,
дармовйтий. Бесплатная работа— не-

платпа праця, даромщйна {Т е п ё р

д а р о м ні. й я а н а в і к од п а н і в

утекла); бванлаті-ю, непла'тло, без
плати, дармо, дурно, задурно, за спа-

ойбі, на-ідурнйчку, (шут л.) —за так

грбшей.
Бесподобный —незрівнянпй, пезрівняя-

ний. Бесподобно —незрівняно, незрі-
внянно,   без  порівнания.

Беспозвоночный —безхребётний (Б е з-

х р е б ё т л і т в а р й и и).
Беспокойный —I) турббтний (Турббт-

н е ч е к а н н :я); Ж) нев(с)покійний.
баламіутпий, неспокійник. Беспокоя-
щий— н^вгомбнний, клопотлйвий, кло-

літнйй, певстрійливий (И р в с т р і й-
ливі діти: вск&чпли в горбд,
потоптал л отуди у). Беспокой-
нс —нев(с)покійно, турботно, тривбж-
йо, _ стурббвано, клопітіо (Т р 6 х и

клопітно на душі).
Бесполезный —йекорйсний, непожитбч-

ний, марний (М а р н и й трутень.
Д а р ё м н а то праця, б о и і-
к&му не потрібна). Бесполезно
—марно, . мирна річ, дарёмно, нада-
рёмно, дурно, без пуття (Вез п у т-

т я іГ и л у т ь  л ю я и).
Беспорядок —I) (в доме, в хозяй-

стве, в управлении че м)— бёз-
лад, ду; безладдя,^ дя; нелагода ѵ ди;
нёлад, ду; розгардіяш, шу; непорядок,
дку; безуряддя, дя. В беспорядке —без-
ладно, в безладді, жлжмом, хрящём,
хлящем, лоском, трбском, . гайном
(В х а т і вое хрящём. У
мене в покбях як у церкві
чисто, а в тебе все гайнбм
с т о і т ь); II) (б е з п о р я д к л, бунт,
в о з м у щ е н л е)— розрухи, ів; зако-
лот, ту; ворохобн», ні.

Беспочвенный —безгрунтбвннй, безпід-
ставний. Беспочвенно —безгрунтбвно,
безпідстйвно.

Беспощадный —безщадний, безпощад-
ний, нещадний, немилосёрдний. Бес-
пощадно —нещадймо,  безщадно,    без-
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пощадно, нещадно, безпощадку, не

жалівши (Хай його закон к а-

рае, не жалівши).
Беспрекословный —безсуперёчний. Бес-

прекословно —■ бёзпереч, неперёчучи,
безвимбвно.

Беспризорный — бездбглядний, безпри-
тульний (Безпритульні діти),
зачуханий (Дівчина була, з тих,
що звуть зачуханими, сёб-
то покину тим и без ніякого
догляду).

Беспристрастие, беспристрастность —

безсторонність, ности.

Беспричинный — безоснбвний, безпри-
чйнний, безпричйновий. Беспричин-
ная придирка (шут л.) —пеня Мо-
скбвська. Беспричинно —безпричйнно,
ні за що, ні за віщо, з доброго дива.

Бессвязный— нескладний, беззвязкбвий,
незвязаний. Бессвязно —нескладно, не

до ладу, без звязку, незвязано.

Бессердечность —безсёрдість, дости; без-
сёрдність, нооти-; брак сѳрця; безсер-
дёчність, ности; бездушвість, ности;

нежалісливість, вости.

Бессильный— безсйлий, слабйй, неміч-
нйй, безмбчний, немрщнйй, неспро-

мбжний, недолугий, хйрний, хйрявий,
безвладний. Бессильный что-либо сде-

лать —нездбльний. Бессильно —безсй
ло, безвладно, нёмічно.

Бессистемность — безсистёмність, норти;

безладність, ности.

Бессловесный — безслівний, безсловёс-
ний, без'язйкий, мовчущий (Ш е в-

ченко^вййшов із темнбти
без'язйкой. Бессловесное живот-

ное —тварйна^ німй, тварйна нембвна,
німина, тварйна- безсловёсна, тварйна
мовчіуща, (Кінь —німина, а теж

тяімить).
Бессодержательный— беззмістбвний,   не-

змістбвний, порбжній.
Бессознательность— I) несвідбмість, мо-

сти; II) нёстям, му; непритбмність,
ности; не(с)гяма, ми; безчуттм, ття

(Я к а с ь нестяма опанувала
й о г 6).

Бессознательный— I) несвідбмий; II) без-
притбмний (Н е с в і д 6 м и й в ч й-
нож. Очі страшнійбезпри-
тбмні). Бессознательное состояние—

непритбмний стан, непритбмність, но-

сти. Впасть в бессознательное состоя-

ние— знепритбмніти, зомліти. Находя-
щийся в бессознательном состоянии —

непритбмний, зомлілий, нев'мний
(Іі збвсім нет я мну повезли
в лікарню. Ч и мертва, ч и з о-

м л і л а).  Бессознательно— I)  несвідб-

мо; II) без тйми, нетямки, непритбмно.
Бессомненный — несумнівий, пѳвний.

Бессомненно —нёвно, напевно, несум-

нівно.

Бесспорный — безперёчний, незаперёч-
ний, безсуперёчний; (н а у ч н.)— без-
спірний (Б ез п ер ёч на' правда.

3 незаперёчного пёвністю
мб ж на сказан, що це факт
безсуперёчний). Бесспорно —без-
перёчно, безсуперёчно.

Бессрочный — безтермінбвий, безстроко-
вий, безреченцёвий. Бессрочно —без
тёрміну, безтермінбво, без реченця,

набёзрік   (На бёзрік затягтй).
Бесстыдство —безсгйдство, ва; безстйд-

ність, ности; безсоромність, ности;

(нагло е) —безчільність, ности.

Бестактный— нетактбвний. Бестактно —

нетактбвно.
Бестолковость— безглуздя, дя; неразум,

му; безтолкбвність, вности.

Бестолковый— I) (неумны й)— безглуз-
дий, безтолкбвий, безтямкйй, нетям^-
щий, безголбвий, дурноголбвий, без-
ладний недоладний. II) Бестолково
—безигуздо, безтолкбво, безладно, без
ладу й без пбладу.

Бесхлопотный— безтурббтний, безклопіт-
ний. Бесхлопотно— безтурббтно, без-
клопітно.

Бесхозяйный — безгосподарний, нічйй
(Везгосподарна спадщин а.).
Бесхозяйственный человек— бурлака
ки; безхазяйна лгодйна.

Бесхозяйственный — нехазяйський, не-

господарський, нехазяйновйтий, без-
хазяйний, безгосподатаий (Н е х а-

з я й с ь ке, безхазяйне веден-
ия справі). Бесхозяйственно — без-
господарно, не по-господарському, не

по-хазяйському.

Бесцветковый — безквітковйй, безцвіт-
ній  (Б е з к в і т к б в і  р о с л и н и).

Бесцветный — безбарвний, безкблірний,
небарвистий, блідйй (I і с п о к і й н а,

трбхи бліда натуіраО; ( 0 л о-

інади) —безмастий. Бесцветно —без-
барвно, безкблірно, не барвйсто, тьмя-

но_ (X м а р н о, . т ь м я н о й ш 6 в

м і й д и т й н н и й в і и); (о р а с т.)
—см. Бесцветковий.

Бесценный— I) неоцінённий, неоцінний;
II) (д е ш е в ы й)— безвартний, безцін-
ний; III) (дорогой) (ласк.)— не-

оцінний, дорогйй, жоханий; IV)  (ни-
• какой цены)— ібеізвартісний.

Бесценок— бёзцін, ну; безцінок, ку; за

безценок— за  бёзцін,   за   бёзцінь,  за

півдарма, без цінй, ,за так-грбіпй, -ей.
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Бесцеремонность — безцерембнність, но-
сти.

Бесчестие —неслава, ви; безчёстя, тя;

бёзчесть, ти; зневага, ги; ганьба, би;
ганёба, би (За що нам такё без-
чёстя? Г а н ь б б ю не д і й м е ш,

так силою в і з ь м е ш).

Бесчисленный — незчислённий, незлі-
чённий, незрахований, премнбгий. Без-
численное множество —бёзліч (ж. р.),
чи; бёзлік, хмара-хмарою, сйла-силён-
на, без ліку. Бесчисленно —незлічён-
но, незчислённо, без ліку, без лічбй.

Бетонный (техн.) —бетоновий.
Библиотека — бібліотёка, ки; книго-

збірня, ні.

Библиотекарь, -ша —  бібліотёкар,      ря;

рка, ки.

В и лет —I) квиток, тка; білёт, та; картка,

ки    (Квитбк    на     спектакль.

Трамвайний    квитбк);   И)   бі-
лёт, напшорт. Банковый билет —банк-
нбта, ти; банківка, ки.

Бинтовать — бинтув&ти,  бандажувати,
■сповивати,  _  завивати,      обвязувати
(On овивати д и т и н у. Бинту-
в а т и р а ну).

Биографический   -    біографічний,  жит-

тепйсний.
Бисквиты —баранки, ків;  бісквіти, тів.
Бить — I) (подражать, наносить

поболи) —бйти, б'ю, б'еш; убивати,
товктй, чу, чеш; товкмачиив, чу, чиш;

лупцювати; (плетью, к н у т о м) —

батожйтл, пужити, шмагаіш, сікти,
«ічу, чеш; пірити, рю, .риш; перщити,

оперізувати, шпарити, чухрати, чеса-

ти, шу, шеш; хвбіти, хвою, іш; хво-

ростйти. щу, стиш; (палкою, ду-І
б и я о ю)— дубасити, шу, сиш; дубцго- I
ватн, гріти; (ч е м-л и б_о т я ж е л ы м) |
—гатйти, чу, тиш; гнітйти, чу, тиш; са-

дйти, джу, диш; II) (у б и в а т ь с к о-

тину, птицу д о м.)— різати, жу,

жеш; колоти, лю, леш; (битая пти-

щ а) —різана птйця; (диких жівот-

ных и звере й)— бйти, б'ю, б'еш;
убивати; ІИ) (раздроблять, раз-

рушат ь) —бйти, розбивати, трощйти;
ГѴ) (у б и в а т ь)— забнвати; V) Да-
вать посредством боя услов-

ный знак, ударят ь) —бйти, виби-
вати. Бить тревогу —збивати тривбгу.
Бить челом —прохати милости, чолб'м
давати.

Биться — I) (сражаться, состя-

заться) —бйтися^братися. Биться об
заклад — заставляется, закладатися,

іти об заклад; II) (у д а р я т ыс я>— чбй-
тися, товктійся, колотйтися; ІП) (ста-
р а т ь с я)— бйгися, побиватися, пбра-

тися коло чого, з чим, над чим. Щ б r-

г о я н а д т и м б и в с ь); IV) (о с е р д-

ц е, п у л ь с е) —бйтися, калатати, ко-

лотйтися, кйдатися, тіпатися (О ё р-

це в^гр^дях колотиться, як

не в іі с к о ч и т ь).

Благоволение —ласка, ки; дббрість, ро-

ста; прихйльність, ности; доброхіття,
тя; (в приподнятом смысл е) —

благовоління (Панська ласка до

порога). Снискивать, приобретать,
снискать, приобрести чье-либо благо-
воление —запобігати, запобігти ласки

в кого, добутися кому до ласки, підій-
ти ком$ під_ ласку, заслужйтися на

ласку, з'еднати чіичо ласку. (Потерять
благоволение —втратити ласку.

Благоволить —I) б,ути ласкавим, мати

лавку до кого, РприЛги кому, добра
бажати, добра зйчити; II) (соблаго-
волить) —бсути ласкавим, зволяти.

Благодарить кого и благодарствовать —

дякувати кому. Покорно благодарю —

щиро (вам) дякую, уклінно (тобі) дя-

кую, красно^дй-кую. Благодаримому, че-

му —завдяки кому, чому; (с отрица-

тельным вначением: вслед-

ствие ч е г о) —через кого, через що

(Ч ѳ' р е з т ѳ б е ц е л к х о с к б I л о с я).

Благодарность— I) (чувство благо-
дарности) — вдячність, ности;

II) (выражение благодарно-
сти или вещественно е)—^дй-
кування, ння; подяжа (Я к. ё часту-

вання, тате дйкування. 3 а-

мість дики у вічі наісмія-
лисяіХ Приносить благодарность —

віддавшги, віддати подяку, складам,

скласти подйву.
Благодетельствовать — дрбродіяти, дію,

еш; благодіяти, доброчйнити кому.

Благодеяние —I) добродійство, ва; добро-
діяння, ння; благодійство, ва; благоді-
яння, ння; доброчинність, ности; до-

бррдійництво, ва (Д о б р б ді ю, з ро-

бй добродіяння).
Благожелатель —доброхіт, хота; добро-

зйчливець, вця; прихйльник, ка.

Благожелательный, -но — зйчливий, во;

доброзйчливий, -во для кого; при-

хильний, -но; ласкавий, -во до кого;

приятливий для кого (А я бідний,
нещаслйвий, ніхтб мені не-
зйчливий).

Благозвучный— I) доброгласний; II) (эв-
фонический)— доброзвучний, но ;

легкозв^чний.
Благомыслие — доброд^мність,    ности;

добромйсність, ности; дббрі думи.

Благонамеренный— добромйсний, з дбб-
рими замірами. Благонамеренный че-
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ловек —людйна дббрих замірів (нахи-
лів).

Благонравие —звичайність, ности; добро-
звнчайність, ности; дббрі звйчаі.

Благополучно —гараад, добре, щаслйво,
безпёчно (Чи все гаразд дбма?
Щаслйво пройшлй небез-
пёчне місцр. Знаю стежки і
надіюся дістатися без-
п ё ч н о). Окончиться благополучно,
не благополучно —вййти на добре, на

зле.

Благоприобретение —нацбання, ння; над-

банок, нку; набуток, тку; надбане (на-
лейте) добро.

Благоприобретенный — (добром) набу-
тий, (добром) добутий, наживтппі
наядагий, нажитнйй (У йбго земля

н а ж и в н а, а не б а т ь к і в с ь к а).
Благоприобретенное имущество — см

Благоприобретение.
Благоприятно —I) сприятливо, прихйль-

но, похвально; II) щаслйво, по-доб-
рому.

Благоприятность —I) сприятливість, во-

сти; II) попдність, ности; Ш) прйяз-
ність,_ ности; ласкавість, вости; IV)
прихйльність, ности; похвальність, но-

сти; V) щасність, ности.

Благоприятный — I) (благоприят-
ствующий, способствующий)
—сприятливий, дбб-ряй на що, пого-

жий, погідний; П) опоре, о в_р е м е-

н и) —дббрпй, погідний, слушийй (П о-

1 1 д и а, добра година. С л у пі-

нйй час). Благоприятный случай —

(добра) нагбда, ди; добра оказія; (ис-
х о д) —щаслйвий кінёць; (в е т е р) —

погідний, ходовйй, погожий вітер.
Благоразумно — розважливо, розважпо.

розоудливо.
Благоразумный —I) (о человеке) роз-

важливий, роасудливлй. Быть благо-
разумным —мати рбзум, держаіи ум

(рбзум) дббрий у голові; II) розумний,
дббрий (Р о з у м н а, добра и о р а-

д а).
Благосклонно — прихйльно, ласкаво,

(добро)зйчливо. Смотреть благосклон-
но —поглядати прихйльним оком.

Благосклонность —прихйльність, ностл;

ласка, ки; ласкавість, вости; добро-
зйчливість до кого й для кого.

Благосостояние —I) добро, ра; добрббут,
ту (Насторбжідобрббутуна-
рбднього стояти); II) достатки

(Політйчна самостійиість і
економічні достатки).

Благотворительность— доброідійність, но-
сти; благодійяість, ности; доброчйн-
ність, ности.

Благоусмотрение— воля, лі; вілъна вбля;
уподбба, би; свій (вальний) пбгляд,
рбэсуд, ласка, ки. Оставить на благо-
усмотрение —залишйтй (лолишйти, да-

та) кому на волю, до вподбби; поли-

шйти на чййсь вільний пбгляд (рбэ-
суд); полишйти комусь на л&ску, на-

власне розміркування.
Благоустраивать, благоустроить— (у )опо-

рядкбвувати; (сов.) (о)упорядкувати,
(у)опоряджати, жаю, еш; (с о в.) (у)опо-
рядйти.

Благоустроение, благоустройство —I) лад г

ду; дббрий лад, порядок, дку; добро-
устрій, _рою; II) (у)онррядкування,.
ння;   (добре)  впорядк-ува'ння.

Благоустроенный — упоряджений, упо-

рядкбваний, t добре о(в)поряджений.
Благоухать— пахнути, пахтітш, чу, тиш:

віддаватися запахом, дйхати арома-

том (К в і т кй в і д і а ю т ь с я за-

пахом на ввесь садок).
Блаженствовать —■ раювати, розкошу-

вати.

Блажь— дурість, остя.

Бледный — блідйй, блідавий. Бледна»
немочь —бліднйця.

Блеск— I) (яркийсве т)— блиск, ку;

II) (сияние) —еяйво, ва; сяѳво, ва;

ясність, ности; (отраженный б л е-

стящимпредыето м)— блиск, ску;

пблиск, ску; вй(б)писк, ску; глянц, цу

(Пблиск хйжпх о чей. В и ли-

ски вечірпього погасания).
Неровный, изменчивый блеск — блн-
окотінн», ння; мигтіння, ння.

Блестеть и блистать— I) блищагв(ся),.
щу, щиш; блискотіти, чу, тиш; виліі-

скуватися, вилйскувати, зоріти, горіти,
.рю, риш; ясніти(сяі), світйги(ся), чу,

тиш; сяяти, лисніти, лиснітися, лб-
щитися, щуся, щишея; (неровным
изменчивым светом, бле-
ск о м)—грати, вигравати, мигтіти, чу,

тиш; (время от времени, ме-

стам и)— блйскати, поблйскати, полй-
скувати(ся); (вспыхивая и пога-

с а я,^ п о я в л я я с ь и исчезая)
—бламати, блйкати (Вода в ста-

вочку б л и щ й т ь(с я). Блистать
красотою —красуватися.

Блестящий — блискучнй, блискотючий,
осяйнйй, яснйй (Обнечко яснё й
б л и с к £ ч е. Наслідки -— бли-
ск у чі).

Ближайший —найблйжчий.
Ближе— блйжче.
Ближний — I)   близький,   поблйзький

(Сусіди   бл-изькП);  П) блйжній,
близький   (Своім блйжнім  ала.
не к б і т ь).
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Близ чего (пред л.) —I) поблизу, близ,
блйзько, край, кбло, біля чого (О т а-

рйй зупінйвся близ ньбго.
Живемб блйзько вас. Край
вікбнця. Біля того місця);
II) (о кол о, приблизительн о) —

блйзько (Б л й з ь к о р, в о х годин).
Близ пяти пудов —нудів із п'ятеро
(X а т з д ё с я т ь).

Близехонько —близёсенько.
'Близкий —I) (в пространстве) —

близький, поблйізький, недалёкий; II)
блйжній, ' вірний (В л й ж н я р і д-

н я. Влйжні прйятелі. С и р о-

т а—н е м а й і р і д н о г о, н і в і *р-

н о го). Близкий свет—блигбмий світ,
блйглий світ, близький світ.

Близко, близенько — блйзько, поблиз^,
вблйзьжа; (у м.) —близенько.

Близлежащий — поблйзький, блйжчий,
сусідній (Поблйзькі сёла та

х у т о р і).
Близорукий — короткозбрий, близько-

бкий, низькобкий.

Близоруность — короткозбрість, рости;

близькобкість, кости; низькобкість,
•кости.

Близь (с у щ. ж. р.)— близина, на; бли-
зинй, ні; близ, зу, близота, ти (Я ж а

то близина, як до села вер-

ст 6 в с 6 р о к).

Блиндировать —■ бліндажувати. Блин-
дированный —бліндажбваний.

Блистательно —I) блискуче; П) пйшно,
велйчно.

Блистательный —I) блиск^чий; II) пйлі-
ний, велйчний, пишновелйчний (П и ш-

новелйчна Порта).

Блокада —блокада, ди; облога, ги.

Блуждать — I) (бродить) — блудйти,
джу, диш; блукати, бр^одйти, джу,

диш; тіинятися. (X о д ж у, б л у д ж у,

ну джу світом); П) (сбившись
с п у т и)— блудйти, блукати; III) (о
глаза х —б е г а т ь) —блукати (Й о г б
бчі неслокіно б л у к а л и. Блу-
кати пбглядом). Пойти, отпра-

виться блуждать —пітй в світ. Блуж-
дая прийти куда-либо —приблудйтися,
ваблудйти, приблукати, ся; заблука-
ти, ся.

Блюдение — пильнування, ння; пйль-
ний дбгляд, ду.

Блюсти —держа/га, додёржувати; доиля-

дати, пильнуваги, гданувати (Дер-
жи, т и закбн, у м 6 в у. Догляда-

■жп дітёй.  Піднанки   пильну-

п а л и,  щоб   ліснйк   шанував

панськогорбзказу).
Блюститель,   блюстительница  —  нагля-

дач,  ча;  (ж.  р.) наглядачка,  ки;  до-

глядач, доглядачка, ки.

Бобыль— бурлака, ки; нетяга, ги. Бобы-
лиха— бурлачиха,   хи.   Бобылка— бур-
лйчка,   ки.   Бобыленок — бурлаченя,
няти.

Богатение —багатіння, ння; багатшання,
ння.

Богатеть— багатіти, багатішати, багатша-
ти, багатитися, чуся, тишся; мояшіти,
заможігіти.

Богато— I) багато, по-багацысому; II) роз-

кішно, щедро (Видання щедро
і л ю с т р о в а н е).

Богатство — багатство, ва; багатйрство,
ва; добро, ра (От д е м ое до брб,-
г р 6 іл і, от д е м о h с л а, в а); II) (ве-
ликолепие, пышност ь)— рбз-
кіш, коши; розкоші, шів. Жить в бо-

гатстве —багатирювати, гараздувати,

Пожить в богатстве— рбзкоіпі (розкб-
шів) зазнати. Купаться в богатстве —

пишатися в достатках.

Богатый— <І) багатий на що, грошовй-

тий; (состоятельны й)— замбж-
ний, мбжний; II) (великолепный,
пышный, напр., о д е ж д а)— бага-
тий, пишний, розкішний. Чрезвычай-
но богатый— багатющий, багатѳнний.

Бодать, бодаться— бйти (рогом), б'ю; бй-
тися, колбтв(ся), лю, леш; буцати
(ся) (Віл б'е, а конякахвйцае.
Рогата скотина всіх коле.

Баран б у ц а е). Боднуть-нкольну-
ти, буцнути, ударити рбгом.

Бодрить— бадьбрити, рю, рйш; осмілю-
вати^ заохбчувати, додавати д£хѵ
(відваги).

Бодриться— бадьбритися,   ргося,   ришся;
осмілмвати себе.

Бодро — бадьбро,   бадьбрно,    мотбрно,
жваво.

Бодрость— бадьбрість, рости; жвавість,
вости; ^жвава охбта. Придавать бодро-
сти—духу надавати кому; додава-

ти жвавоі охбги. Придать себе бодро-
сти—духу піддати собі.

Бодрствовать —не спати, не всипати, ніч
зорйти, чувати; (около кого)—
пильнувати над ким (Чувайстбро-
же! Бона пильное цілу ніч
над ними). Пободрствовать — по-

пилыіувати (Ти, Семене, не м і г

одніёі годйни попильнува--
ти).

Бодрый— бадьбрий, невтбмлений, ' жва-

вий, ббдрий,  бодрённий. Бодрый на-



лодец —бодрак. Сделаться бодрее —по-

бадьорішати.
Боевой— бойовйй,    бойнйй    (патрон),

муштрбвий (кон ь).
Бой —I) бій, ббю; побій, битва, ви; (х о-

лодн. оружие м)— січа, чі (X т о н е

мае збрбі, той не йде в боі.
Побій з татарами); 11) (д pa-
ns а) — бій, бійка (Лайка — не

бійка). Кулачный бой — кулачки,-

леребій. В бою — серёд бою. Ме-
сто боя —бойовйще. Бой-девка —зух-

дівка,_ кбзир-дівка. Бой-баба — ко-

зир-баба. Вступать, идти в бой —

ставати до бою, стинатися з ким.

Вступить с кем в открытый бой —да-

вати ком^, поле (Не даючй коро-

лев! поля, він йбго військо
по-рбзницеюшарпав). Одбить ■

ся оружием в бою —відсіктися, чуся,

чешся; III) (битый материа л)—
Щ>уз, зу (III к л я н й й тру з).

Бойкий — меткий, жвавий, мотбрний,
бадьбрйстий, смілёнькйй, бйстрий.
Бойкий на язык —язякатий. Бойкий
человек— кбзир, ря. Бойкое место —

рбзигри, _ людне місце (В і н на та-

ких рбзиграх живё, що хто

йде, не мине). Бойкая дорога —

I) людний шлях; II) (грудкуватий) нё>
рівний шлях.

Бойко— метко, жваво, мотбрно, бадьбро,
бадьористо, смілёнько, шпарко.

Бойня— I) бойня, ні; бійня, ні; різнйця,
ці; (чаще во мн.) —ббйні, бійні, різ-
ниці.  Скотобойня   вместе   с   салотоп-

ней —салган; П) різня, різанйна   (Гіу-
манська різня).

Бок —бік, ббку; (м н.) —боки. Бок-о-бок с

кем,    обок— попліч   кбто-чбго:    пббіч
кого-чого;   ббік   кого-чого;   пбруч ко-

го-чого,   з   ким-чим   (II 6 л л і ч    й 6-
г о^ с і д а е.   Пббіч   нёі   жиібть
люди). Сидеть боком— бокувати.

Боковой  — бічнйй,  боковйй, побічний.
Боковая —боковёнька.    На   боковую —

на боковёньку. На боковой— на боко-
вёньцк (Щ о-ж в і н р б б и т ь? А щ о?
Лежйть   на   боковёньці —ото

йогб і вся роббта). Пора на бо-
ковую—пора, на боковёньку,  час ля-

гати (спати).
Боксировать —боксувати.
Болевой     (м е -д.)— болючий     (В о л ю ч і

м і с ц я).
Более —білыпе, білып, над. Тем более—

надто, тим паче. Чем более— тем бо-
лее— де-далі, то все білып. Более-
менее— здебільшого (И о п -р и б и р а в

у хаті здебілыпого). Более или

менее —  більш-менш,  білыпе-мёнлге.

Все более и более-^чщо (чим)  раз білі.
шге; все теть та й теть. Более всего—

(най)білыц    за    все;    (най)білып   од

усьбго; наипаче; найбільш. Более то-

го— ще-ж і надто, ще й білып од то-

го.     Как    можно    более  — що-най-

більш -(e), як-найбілыпе, як мога біль-
ше. Более всех —над усі, біілып од усіх.

Болезненный— 1)  слабовйтий,   х(в)ороб-
ливий,  хоровгітий,  квблий,  недужий,
недужний, боліо(з)ний, хйрявий, сла-

бовікий, нездорбвкуватий.
Болезнь— I)  см.   Боление;  И)  слабість,

бости;   хвороба,   би;   хвбрість,   рости:

бблість, ести; недуга, ги; нёміч, мочи.

Эпид., повальная болезнь — пбшест.ь,
ти; пбмірок, рку; пбмір, мору.  Исто-
щенный болезнью — вйснажений че-

■рез хворобу, схорбваний.
Боление — I) слабування, ния; х(в)ору-

вання, ння; нездужання, ння; розне-

мощіння,     ння;     П)     (печалова-
н ь е)—ясалкування,   ння;   побивания,
ння; убоління, ння; болінняі, ння.

Болеть,  заболевать — (быть    боль-
ным)   слабуватн на що; х(в)орувати
на що; нездужати на що, боліти, не-

дугувати   на   Що;   недужати,   хйріти,
лежати на що. Больной тифом— сла-

бййща тиф. У меня болит голова— го-

лова мені болйтъ (Йогб    б о л к т ь

нещастя Украіни).
Болотный — болбтиий, болбтяний, баг 1

новйй   (Болбтяний     соловей-

ко   (Жаба).   В о л о т я н а    п т й ц я.

Вагнова     гряз ю к а).     Болотная
трава — болбтяна трава, болтнівка.

Болото — болбто, та; багнб, на; багню-
ка,  ки^ багнйще,  ща;  багновйця, ці;
мокровина,    ни;    (ржаво е)—р^дка,
ки; ірясавёць, вця. Болото, где водится

много лягушек — жабар, ря; жабенят-
ник, ка. Чистое, незаросшее место на

болоте — вікно, на; вікнйна, ни; вік-

новина, ни.   Незаростающее  место  на

болоте  —  бпар, ри  (ж.   р.),  прогній,
ною.    Высохшее  болото — болотина,
ни. Место, где было болото — болотй-
ще, ща.

Болт — свбрінь,     ня;     швбрінь,     еня;

(у^ с т а в^е н ь-)— прогбнич, ча (3 а ч и-

н и в і конниц іо на прогбнич)

Болтание — I) ' (о жидкости) — ббв-
тання, ння; калатання, ння; И) пле-

скания,   ння;   базіканняі,   ння;   патя-

кання,    ння:    варнякання,    ння; III)
(ч е м-л и б о)— колихання,   ння;   (н о-

г а м и)— дрйгання,  ння.

Болтливость — балакучість, чости; язи-

катість, тости; белькотлйвість, вости;
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лепетлйвість,     вости;     щебетлйвість,
вости.

Болтливый   —  балакучий,      язикатий,
довгоязвкий, слизькоязйкий.

Боль  (физич.   боль)  — біль,    болю
(м. р.); бблість, ліісти (Чужйй біль
нікому не болйть).  С болью —

бблазно   (Тихо    і    бблізно    в и-

м о в л А в   п о ё т). От  боли —в болю.
Крик    боліи —ббліз(с)ний   гук,    скірик

(Зноя у     : л у н а е      ббяізний
гук).

Больница — лік&рня, ні;  лічнйця, ці;
(с а н а т о р и й) —шпиталь, лю (м. р.).
Больница или дом для умалишенных

—лікарня для божевільних, божевіль-
ня, ні.

Больно _ — I) ббляче, бблько, дошк^ль-
но,_ жалько (от укуса) (Як 'же
ж а л ь к о вкусила мен ё муха):
И) (д у ш е в н о) —ббляче, бблізно,
уразливо, тяжко (Як соромно

б 'у д е, як ббляче. П р й к р і с п б-
гади уразливо хвилювали

йогб). Больно (физич., мораль-

я о) кому от чего— болйть кого, що

(Боліла менё ігаяіітуга. Менё
болйть, щ о Римом з в а-

тись мбже так а потвбра);
Ш) вёльми, дуже, тяжко (X о р 6-
Щий п у т а вёльми оче-рёт).
Не больно (не очень), не больно
много —не гурт, не дуже, не надто

(Лбгіки мае «она не гурт).
Он не больно умен — він не дуже

(вёльми,  надто)   розумний.
Больной (ф и з - и ч.) —I) слабйй, х(в)брий,

недужий, болящий, немічнйй; ІІ)(м о-

р а л ь н о) —болібчий (В о л іо ч а те-
ма. Б о л іо ч а струна). Больное
место —болюче місце, живё, ого; боляч-
ка, ки; слаб(к)а сторона (3 а ч е п и в

його_за живё.^Рахунк к—м о я

юлаба, сторон а).
Больше — більше (білнш од чбго, над

що, по-над що). О м. Более (Любить
іі над сбнце, над місяць, над

збрі). Больше часу —по-над годину.
Больше всего —найбільпге, над усе,

найкраще. Гораздо, далеко больше —

багато білыне, геть білыпе. Тем боль-
ше—надто, тим паче. Все больше и

больше —що-раз білыпе.

Больший —білыний. Все больший и

больший — що-раз білыпий (Доба
що-раз більшого занёпаду).
Большей частью, по большей части -.-

здебільшого.
Большинство -—■ більшість, шости: біль- I

шина, ни. Значительное большинство I

—значна, переважна більшість. По-
давляющее большинство — переваж-

на (гнітюча) білыність. Большинство
голосов — білыпість (перевага) голо-

сів. По большинству голосов — біль-
шістю голосів. В большинстве слу-

чаев (большею часть го) —здебіль-
шого.

Большой ^размерами и в про-

странстве) —. великий, здоровий,
с&льний (В е л и к е м і с т о. Bin
знае, яке сбнце ѳдорбве.

Сйльний л і с. Онігй сильна.
Сильна   вода).

Большущий — величённий, величёз-
ний, здоровённий, здоровёзний, пре-

здорбвий, страшённий.
Бомбардировать — бомбардувати.
Бонификация —боніфікація, ціі; знйж-

ка,ки.

Борец —борёць, борцй; нобірник, ка; по-

борник, ка (Б о р ц і за м р і і. Пода-
вай борцяна. молодца. До
бѴЗю сто тйсяч побірників
с т к н е).

Бормотанье —мймрення, ння; бубонін-
ня, ння; бубонява, ви; жебоніння,
ння; белъкотання, ння; (о голубях)
—туркотіння, ння; буркотання, ння.

Бормотать — I) мймрити, рю, риш; бу-
боніти, ню, ниш; жебоніти, ніго, еш;

курнйкати, белькотаі(і)ти,^чу, чеш; II)
ворковать) — туркотати, чу, чеш;

буркотіти, чу, чиш (Влузі турко-

т а л а горлиц я. Голубка б у р-

ж 6 ч е).
Борозда —I) (н а п а ш н е) —борозна, ни -

Борозда среди пахоти —розбра, ри;

П) (м о р щ и н а) —змбршка, ки; рів-
чачбк, чка, (И 6 п ерек долоні е

зм&ропки  або   рівчачкй).
Боронение и боронование — I) борону-

вання, ння; П) скоро діння, ння; (п о-

с'ле посев а) —волочіння, ння; заво-

лбчування, ння.

Боронить — I) (о поле) боронувати,
ную, ѳш; боронйти, ню, ниш; Іі) око-

рбдити, джу, диш; заскорбджувати,
джую, еш; III) (послепосев а) —во-

лочйти (ПосІяв і волочить);
IV) (защищать, хранит ь) — бо-
ронйти що від чого (Боронила
волю. Ворони менё від л и-

хбі напасти).
Бороться — Т) с змагатися з ким, чим

(або протй кого), іза що; борбтися з

ким, чим; (с т о й к о) —обстбювати (за)
що; II) борбтися, борушкатися, борю-
катися.

Борьба ;— I) змагання з чим, за що; бо-
рогьба, борня, боротгй (с р. р.) (Ж и т-



тя — це змагання). Вступить в

борьбу — стати до боротьбй (змаган-
ня, борні, боротая); зчинйти боротьбу
з ким, з чим. Достичь борьбой — вй-
бороти собі що; II) боротьба, боркжан-
ня; (в о з н я)— борушкання.

Босиком— босбніж, босяка; ббсо. Ходить
босиком— іходйти  босо,  босувати.

Босяк— босявка, ракло, а.

Ботанизировать— ботанізувати.
Ботаника — ботаніка, ки. Ботаниче-

ский — ботанічний.
Бочарничать — бондарювати, рнло, еш.

Бочарный — ббндарський.
Бочарня — бондарня, ні.
Бочка— бочка, ки; кухва, хви. Как в

бездонную бочку— іяж у прірву.
Боязливый — полохлйвий, боязкйй,

ляклйвий.
Боязнь — бстрах перед чпм і до чого,

страх, ббясть, сти; бій, бою; бояння
Щ ортраху до в лади. Щяжого
бою немае. Я нічого не'бой-
с я, і в не х б о я н_н я п е м а). Из бо-
язни— з бстраху, ради страху.

Бояться — боятися кого, чого; страха-

тися кого, чого; страшится кого, чо-

го; лякатнся кого, чого (Нема чого

лякатнся, коли так).

Брак — I) брак, ку; вйбірки, рок; по-

кидьки, дьок (Гарні f р ѵ ш к й

п о^в п б и р а л и, а мені брак по-

кидали. Такому пожупцёві
не варт гарного к раму пока-

зу в а т и, й о м у й в й б 1 р к л го-

диться); П) см. Бракование, бра-
ковка.

Брак — одружіння, ння; шлюб, бу.
Вступать, вступить в брак, сочетать-

ся б-ком —. дружйти'-ч. одружитися,

шлюб брати (взяти), стати дружиною
_з  ким.  Сочетаться  б-ком —  бдружй-

ТИОЯ.   "..:..-,.''.

Бракование, браковка — I) бракування,
ння; сортування, ння; II) ганджуван-

ня, ння; ганчування, ння.

Браковать — I) бракувати, сортувати;

II) (находить н е д о с т а т к и) —

ганджувати, ганчувати кого, що, ким,

чпм, ганьбувати ким, чим. Бракован-
ный —бракбваний, обірок, рка.

Бранить — лаяти; (с q в.) вйлаяти, сва-

ритися на кого, сварйти кого; карта-

ми, шпётнти, чу, тиш; грймати, на

зуби брати; (сов.) взяти кого.

Бранный —Г)     бойовйй.     Бранное     по-

ле — бойовйще   (Лежйть він на

бойовйщі,    постріляний    та!
лор у б а ний,    на    рани    смер-|

т ё л ь н і н е з м а г а е) ; П) лайлйвий.
Бранное слово —лайка, ки.-

Брань — I) війна, ни; воювання, ння;

бій, бою; II) лайка, ки; лаянии, ння;

свар, ру; сваріння, чня; гризня, ні
(За чарку— та й за лайду).
Брань на вороту не виснет— лайки ва

пазухою не ноейги.
Братство —I) (братские отноше-

н и я)— братёрство (Воля, б р а т ё р-

ство і рівність); II) (братотво
нааванное или крестов о е) —

побратимство; ІП) (общество, co-

rn із) — брацтво (К и р й л о - М е т 6-
діхвське б} р а ц т в о).

Брать — I) браги; (сов.) узяти (беру,
реш) (Бери, що дають. Окіль-
ки брато' грбшей!). Берущий
(только как су щ.) —браха, хи;

взяха, хи; взяхар, ря,; II) Брать мдоге

—набиратися (Не набирайся—
важко буде нести); III) заби-
р&ти (Він менё з собою в а б и-

рае;      IV)      приймати      (Чотйри
(  карбованцу даю за такё нік-

чёмне    теля,    ще    йнехбче.
Приймай  грбші!);   V)   побирати
(Не   говорив   н і к о м у,   в і д к и

г р б ш.і добирав). Брать часть зер-

на    за  помол — мірчити,    чу,    чяпі.

Брать в жены — дружйти собі, бра-
ти за себе   (Гарну дівчияу він
собі     дружить.       Хліборбби
опеку вали   замки,   б р а л« в а

себе    пачських   жінбк,   нов

тих с а б и н я н о %\.  Брать верх  —

біра.ти гору, перемагаги, горувати, за-

панбвувати над чим. Брать взятки —

хабарювати,    хапати,    бра'ти    хабарі,
драти, дёрти % хап(в)турувати (У   по-

ліціі   деруть   і  з   живбго   і   s

мёртвого). Брать в долг, взаймы —

лозичати,    позичатися,   бршги   набір
(на борг), в пбзику,   боргувати (П і-
шбв  чумак дошнику  боргу-
вати г о р і д к у). Брать в счет сом-

нительных будущих благ — брати на

зелёний" овёс.  Брать чью сторону —

ставати на чиёмусь ббці, прихйляти-
ся^ до кого   (В  спірці  з- Гридь-
ком  більшість до  старшого

брата   прихи лилась),   брать   в

свидетели— брати за свідва. брать за

основание в качестве чего —заоновувя-

ти на чому, класти чим (Як-би івія
т ■ і л ь к и з а с л б в у в а в с в о і. п р а-

ц і   н а_ п о >в а ж н и х   н а іу к 6 в и х

д ж е р ё л а х). Боать приступом— добу-
ватищо й чого (Дбвго буш увала

с хрома,    хотіла    вже    з&мку
добувйти,    та    г а р м а т    п о б о-
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& л а с я) ; VI) {об инструменте,
'-орудии, о гн е) —брати, нити, шіти-

ея (Коса не б е р ё, погострй-
ти т р ѳ б а. Твоеі шні м і ч не

й м ё. Мб крого поліна вогбнь
не иметься). Гребень не берет —

гребіяѳць не вчёше. Ружье берет ниже

цели — рушнйця низить.

Браться — I) братися (Вериться за

г б л о в у); И) Браться за что, за какое-

либо дело —. братися чого, до чого;

захбжуватися, _забиратися до чого;

братися до роббти; підійматися чого,

ставати до чого.

бред — марення, ння; маячіння, ння;

верашвя, пня.

бредить — марити, маячііти, блудйти
слов&ми; говорйти (вёрзтй) в нестямі
(У весь, гарячий і цілу ніч
щосьверзѳ).

бредни — бреднй, ні; недорѳчні міріі
(Всі ідеали брехнй й брехня.
Д у рв 1 в йгадкя).

брезгать — I) грёбуваш, гидувати, гй-
дитися, брйдити, ся, джу, диш, ким.

чим; цуратися чого (В і и г р ѳ б a r

mo 1м  хлібом,    сіллю.    Гидіуе
'І С Т И 3 0  МНОГО  3 О Д II І 6 "і м й с к и).

брезжиться — I) світати, тае; розвид-

нйтися, няѳтбся; иа світ займатися
(благословлйтися); сіріти, іе: II) мйг-

тіти, миготіти, блймати (В б г н и к

л о д в е б л й м а е. Т і л ь к и щ о

гг о ч а л 6 и а о в і т ч а им а т и с я.

Встав рая о, где йнерозви-
днаюся).

бремя — I) вага, гй; вагота, тй; татар,

ра; тягота, тя; нбша, ші; II) тяж.

(Уже його жінка зайшла в

тяж (заб.е р е ме н ѳ ц а). Разре-
шиться от бремени — обродй(нй)тп-

<зя, розродинитися. Лежать бременем
на ком —тяжі(и)ти, ваготіти на ко-

му. Непосильное бремя — не підсйлу
тягар (тягота).

брести— -I) (и т т и м е д л е ц н о)— брести,
браду, дёш; тягтйоя^ нуся, нешся;

тектйоя, течуся, чёішся; чвалати;

■(мелким шаг ом) —чшмчикувати;

(е д в а - е д в а) —плёнтатися, плуга-

иитися; IB Брести по воде, грязи —

брести, тъбпатися, брьахатися, шльб-.
патися JM і с т б ч о к вода з н е с-

л а —т р е б а брести і(п е р е б р 6-
д и т и).

брехать —(о собак е)—брехати, шу,

шеш; гавкати; (с о в.) брехнути, гав-

кнути; to человеке): а) (бранить-
ся) — лаятйся; (с о в.) лайнутися:
6) (лгать) — брехати; (сов.) брехну-

ти (Так й о м іу брехнути, як

ціпом махнут и).
. Бровь — брова, вй; бровйна, ни;

(у м е н ь ш.) —брівка, <ки; брівонька,
| ки; бровиня, няти (ср. j>.); бровиня-

та (мн.) (Вровинята чбрні
на шнурочку).

Брод — брід, броду; брідок, ка; ojpo-

дйсько, ка.

Бродить, браживать —I) см. Блуждать;
II) Бродить в воде — бродйти, джу,

дпш; бовтатися, ловйти рйбу воло-

ком; III) (о тесте в квашне и

т. и.)—кваснути, вйснути; IV) (о в и-

-н с, пиве, меде, квасе) — грати,

вшгравати, ся; шумувати, мусувати.

Бродяжество, бродяжничество, бродяж-
ничанье —■ бурлакування, ння; манд-

ри, рів; бродня, ні; бродязтво, ва;

волоцгозтво, ва; пёбридки (В і д д а-
лй його до с f ду за волоцго-

зтво. Пішбв у мандри'вже
давно).

Бродяжничать — бурлакувати, бурла-
чити, чу, чиш; волочйтися, мандрува-

ти (Ч и я ж иву, ч и дож ив а го,

ч и  так   по   с в і т у  волочусь).
Бродячий — бродячий, бродяжий,

мандрбваннй, мандрбвий, мандрів-
ний. Бродячие сюжеты — мандрівні
сюжѳти.

Бронзирование, -ровна — бронзування,
ння.

Бронзировать— бронзувати, (с о в.) по-

бронзувати.
Бронзированный — бронзбваний, поброн-

зёвний.
Бронх — бронх, ха; дйшка, дси.

Бронхит — бронхіт, ту; ізапалення ди-
шок.

Бросать — I) кйдатн; (ш в ы р к о м)—
вёргати, шпурляти, швиргати. Бро-
сать в жар, холод —обсипати жаром,

снігом; П) (оставлять кого, что)
—кйдати, покидати, лишати, залиша-

ти, відкидатися від кого. Бросить же-

ниха, невесту— відкйнутиая. Бросать
взгляд —скидати очйма.

Бросаться — кидатися; (а г р е с с и в-

н о) —сікаткся, пориватися. Бросаться
в глаза — впадати в бко (в бчі) (В і н

такісікаеться до йбгозку-
лакам и).

Бросить —кйнути, метнути, вергнути.

Бросить швырком — шпурнути, шви-

ргбнути, пожбурити.
Броситься — кннутися, метнутисія, май-

нути, шатн^ти, ся. Броситься в гла-
за — власти в бко, в очі.

Бросовой   — ледачий,  нікчѳмний.

Брошенный —■ кйнутий (без внима-
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ни я) — покйкутий,   залйшений,   за-
нехажяий.

Брошюра, -рка —брошура, ри; метёлик, а.

Брошюрование, брошюровка — брошуру-
вання, ння.

Брутто — бруто. Вес брутто — груба
вага. Вес товара с упаковкой — вага

з тарою.

Брызгать, брызнуть— брйзкати, прйска-
ти; (сов.) прйснути, пврснути;

(пульверизатором) — шпувати

СО л ь 6 з н так і п р к с н у л и з

очей).
Брюзжание — бурчания, ння; бурко-

тання, ння; буркіт, коту; воркітлй-
вість, вости.

Брюзжать — бурчати, чу, чиш; буркоті-
ти, воркотіти.

Брюнет — брюнет, а; чорнобрйвець,
вия. Брюнетка — брюнетка; чорно-
бривка.

Брюшной — черевнйй (тиф черевнйй).
Брюшная полость — черевна, нутро-
вина.

Брякнуть — I) брявнути; II) (ска-
зать неуместное) — ббвкнути
(бёвкнути), ляпнути, плеснути (н е

розслухав добре та й лип-
нув).

Бугор — горб, ба; бурта, ти (і бурт);
(и е в р у т о й) —згірок, рка; узгірок,

рка ѵ Бугор снежный и песчаный —ку-

чугура, ри; купа, пи; стіс (стбсу).
(Вёликі с т 6 с и дров пона-

к л а д а н і).
Буде — коли, як-щб, як. Буде онажет-

ся возможным — як-що можна буде,
як-щб буде епромога.

Будораженный — збаламучений, розбу-
доражений, розтурбований.

Будоражить — баламутити кого, що:

розбудораж_увати, колбшкати, гвалту-

вати, розбуркувати, куйбвдити (Що
-ти кричи ш, що ти гвалтуега

куток). Взбудоражить — вбаламу-
тити, розбудоражити, розтурбувйтй,
згвалтувати, розбуркати, скуйбвдити.

Будто, будто-бы, как-будто — I) наче,

неначе, мов, нембв, бунім, ніби. Буд-
то-бы, как-будто —наче-б то, мов-би
то; либбнь; П) (разве) —хіба, невжб.

Будущий — майбутній, я, е; прийдѳш-

ній, я, е; прййшлий, прийдущий, бу-
дучий. На будущее время — надалі,
на майбутне. В будущем году —на

рік, на тбй рік, наступного (найблйж-
чото)^рбжуѵ Будущее время і(грам.)—
майбутній час.

Будущность, будущее — майбутність,
ности; майбутне, прийдёшність, лрйй-
шлість,    будуччина,    будущина    (Ті

хмари, блідноі будущинй
тіні). Отдаленное неизведанное бу-
дущее — бёзвіогь віків. В недалеком

будущем  — незабаром, невдбвзі.
Буйность — буйність, ности; буяння,

ння.

Буйный — буйний (Вуйні голов и-

Вуйні к о з а к и. Буйний вітер.
Буйна трава. Буйне жито).
Буйное помешательство — бунтовлй-
ве (бурхлйве) божевілля.

Буква — буква, ви; літера, ри; (типо-
графская; в шрифт е) —штрифтй-
на, ни; (плохо написанная) —

кривуля, лі. Буква гласная (г р а м.) —

голосна буква. Буква согласная —

прйголосна.
Буксирный — буксйрний, тяговйй.
Буксирование, буксировка — буксиру-

вання, ння.

Буксировать — буксирувати.
Булочная — пекарня, ні; хлібня, ні.
Бултыхнуть — щубовснути, ббвтнути,

шурхнути (Так і шуббвснув у

кал іо ж у. ІПурхн^в у мбкрий
сніг попбяс).

Бултыхнуться — шуббвснути, ббвтну-
ти, ся.

Бумага —I) (Писчая, книжная)— nanfp,
перу. (Почт, бум.)— листовйй папір.
(Гербовая) —герббвий, штемпльбвий
папір. (ОбертЬчная)— бібула. (Папи-
росная —нигаркбвий папір. (Хлопча-
тая) —бавбвна, бавина. (Пропускная,
промокательная) —промокальний па-

nfp, промокальниня, вймочка. (Входя-
щая бум.)— вступний папір. Исходящая
—вжхіднйй папір. На бумаге —на

письмі, листбвно. Цветная бумага
(нитки) — заполоч (для гаптування).

Бумагопрядильня— бавовнонрядня, ні.
Бумажный —папербвий, папіряний.
Бурение —свёрдління, ння; свердлуван-

ня, ння; вивірчування, ння.

Буржуа— буржуй;     буржуйка— буржуй-
ка, ки; буржуазна, ки.

Буржуазия —буржазія, зіі.
Буржуазность — буржуазність, ности;

бурж^йство, ва.

Буржуазный— буржуазний,     буржуазій-
ний, буржуйський.

Бурно —бурхлйво, б^уйно.
Бурность —бурхливість, вости; буйність,

ности.

Бурный— бурхлйвий, буйний (Б у р-

хлйве море, бурхлйві хвйлі.
Бурхлйва розмбва. Б $ й н е

море. Буйна мблодість. Буй-
ний в і т е р).

Буровой —свердлбвий, свідрбвий (О в і-
дрбвий     колбдязь).     Буровая
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скважина —свердловина, свідрбва про-

душина (відтулина).
Бурьянный —бур'янкуватий, бур'яни-

стий.
Бутить —підсипати груз під що; заси-

пати грузом що; набивати, вибивати
(Т і л ь к и щ о_ п і ч   набила).

Бутовой —грузянйй, із грузу.

Бутылочка —пляшечка, ки; пляшйна,
ни.

Бутылка —пляшка, ки; бутёлька, ки.

Бутылочный —пляшкбвий, пляшчаний.
Бутылочный цвет —пляшчаний, тем-

ноолйвний кблір. Бутылочная тыква —

кабак-сулійник.
Буфер— I) буфер, ру; ТІ) (перенос н.

з н а ч.) —заслбна.
Буфетный — буфётний,    креденцьбвий.
Буфетная этажерка— мисник, судник.

Буфет— буфет,  ту;  креденёць,  нця.

Бухгалтерский —бухгальтерський.
Бухгалтер —бухгалыгер, ра; (ж, р.) бух-

гальтерка, ки.

бухгалтерия —бухгальтѳрія, ріі (П о-

двійна італійська бухгаль-
тер і Я);

Бухта —бухта, ти? затбка.
Бучение— зоління, ння; л^жіння, ння.

Бушевать— бушувати, бурхати, буяти,
бучу збивати; (только о вод е) —

шпувати (В і т е р бушу е. Море
р ев ѳ, т а б у р х а е).

Бушующий— бурхлйвий (Бурхлйва
ввила).   ,

Бывало —булб, бувйло.
Бывалый —I) (п'р о ш л ы й) — минулий,-

колйпгаій, бувалий; II) (опытны й)—
бувалий, лробувалий, обметаний, хб-
дяний (Не питай старого, а б у-

валого. Він чоловік хбдя-
н и й—б а ч и в  світа).

бывать —бувати; і(с л у ч а т!ыс я)—тра-

ллйтися (В с ь б г о б у в а е на

світі. Бував і в Варшаві);
II) (н а в е щ а т ь) —бувати в кого, хо-

дйти до кого. Начал бывать у них—

почав ходйве до них. бывать часто у

кого, где —учащати до_ кого, куди.

Бывший —колйшній,   булий,   давніший.

В —у, в ((Іди в світлйцю). Еду в го-

род —іду до міста. Вступить в бой —

стати до бою. Обратиться в. лгуна —пе-

ревернутися на брехуна. іВ дополне-

ние, в доказательство —на додаток, на

дбвід. В наказание —^за кару. Вме-
нить в вину — поставити за вину.

В длину, в ширину —завдбвжки, зав-

швршки. Во внимание к чему —з ува-

Былинка— билйнка, ки; билйнонька, ки;
бадилйнка, ки; зілйнка, ки; зілй-
ночка, ки.

Былина— билйна, ни; бадилйна, ни; зі-
ліша, ни; ростйнка,_ ки.

Былое— минуле, колйшне, бувальщина,
ни; билйця, ці; минувшйна, ни; ста-
ровина, ни.           r            r             г

Быстро (н а р.)— швйдко, хутко, пруд-
ко, живо; (ш и б к о) —шпарко, ббрзко.

Быстро-быстро — швіідмі-нрудко. Как
можно быстрее (скорее) —як-найшвид-
ше, прйтьмбм.

Быстропортящийся (п р о д у к т)— око-

рогнйльний.
Быстрота —швйдкістъ, костищ прудкість,

кости; хуткість, кости; пбспіх, ху; би-
отрина, ни.

Быстротечный —бистроллйвний (плин-
ний); бйстрий, скороминущий.

Быстроходный —прудкобіяший (П р у А-
кобіжний пароплав).

Быстрый— бйстрий, прудкйй, ббрзий,
шибкий, шпаркйй.

Быт —пббут, ту.
Бытие— буття (Як не булб щ е н і-

чбго, буття й небуття. Вну-
трішне бутт й). Вызвать к бытию
—вйкликати до буття, появйти.

Бытность —пробування, ння; буття, бут-
ність, ности. В бытность мою— за (час)
мого пробування, буття: коли я був.

Бытьг— бути; Еьіть чем, в качестве
чег0 _бути за що (Бути за ев і д-
к а, бути з а в ч й т е л я). Быть мо-
жет —буваі Может быть —імйже, ма-
буть. Должно быть— повно, мабуть чи
не. Будь добр— будь ласка.

Бюджетный —бюджетбвий.
Бюджет— бюджет,   ту.

Бюллетень —бюлетён, ню.
Бюро —бюрб. Справоч. информ. бюро —

інформаційне бюро.

Бюрократизм —бюрократизм, му.

Бюрократство^ —бюрокрйтство, ва.
Бюрократ —бюрократ, та.
Бюрократический —бюрократйчний.
Бюст —бюст, погр^ддя.

ги на що. Груз в десять пудов —ваг&
на десять пудів. В розницу, в шутку

—в роздріб, в жарт. В клочки —на

шматки. В тот день, в ту ночь —того

дня, тій нбчи. В наше время —за на-
шеого часу. Во время чего —за часів,
під час чого (П і д час в і й н й).
В последнее время —останніми часа-
ми.   В   срок —вчасно,   свого   часу.   В

В



полдень— опівдні. в этом отношении—

з цьоіго пбгляду. В пятом часу— о

п'ятій годйні.   В   прошлом   году— ми-

нулого року.

Вага— 1)^ (весы) —вага, пі; терезй, зів;
важниця, _ ні; II) (р ы ч а г)— підбйма.
ми; підвага, ги; важнйігя, ці; И,;)

(часть ѳкипаж а)— пггольвага, ги,

'Вагон —вагон, ну.

Ваго н н ы й —вагонбвий.
Важничать— пишатися, пишнйтися, ве-

личатися, нестйся, нестйся вйсоко (в
гору), нести себе велико, заноситися;

(в у л ь г.)— п(р)йндитися, пиндібчити-
ся, чусь, чишся; бундючитися, гинди-

читися, бришкати; (хорохоряс ь)—
гороіжигйся.

Важно— I) (с п ее и в о)— пйніно, з-пйш-
на, бундючно; II) (с достоин-

ств о м)— пов ажио, велйчно; III)
(иметь з н а ч е н и е)— важно, важ-

ливо, ходиться за (про) що (За це

мені й ходиться). Это не важно

—це маловажно, це пустё, мёнше з

тим, байдуже.
Вамня —важнй, ні.

Вакансия— вакансія, oil; вільие (гуляще
упале) місце.

Вакантный— вільнпй, вакантний, вакан-

цьовий, гулящий, порбжній. Вакант-
ная должность— вільна посада.

Вакация, вакации— вакаціі; (летние)
—канікули.

Вакационный— вакаційний, вілыиій (від
праці, науки й т.  и.).

Вал— I) (волн а)—бурун, вал; П) (з е м-

л я н а я насып ь)— окіп (м н. —око-

пи), вал, окблище; (у в е л.)— окбпи-
сько; III) (вращающийся ци-

линдр)— вал; (б л о к)— баран; вал с

зубчаткой— накрутка; (в ткацком

с т а н к е)—навія, вбіо. Валом (валь-
мя) валить —плавом плйсти, як плав

пливе, йти тбвпом, тбвпнтиоя.
Валить, валивать (повергат ь)— ва-

лйти (и а .з е м л ю), лго, лиш; валяти,

звалювати, вёргатп, накидати, наси-

пати,  внсипати.

Валкий— хибкйй, перекйдистий, пере-

кидький. хиткйй, хитлйвий.
Валко— хйбко,  хибаточись,  перекйдисто.
Вальц— валёць, льця; валок, лкі. Валь-

цы —вальці,- ів.
Вальцовый —вальцьбвий.
Валюта— валюта, ти; валюта векселя—

викселева валюта,  вартість векселя.

Ванна— ванна, ни; купіль, купелго (м.
р.); купёля, лі (ж.- р.); серные ванны—

сірчат купелі; (только о сосуде)
—купільник, ка; купільниця, щі

Вариант— варіянт, ту; відміна, ни.

Вариация— варіяція, ціі; відміна, ни.

Вариировать —варіювати, юга, етн; на-

давати різних тбнів, відмінятн. '
Ватага— I) ватага, ги;  гурт,  ту   (ум __

гурток, тка); купа, пи; (с тая)-играя,

аі; (только о с т а д е)--отара, рн;

шматок, тіка; II) (а р т е л ь)— артіль,

іли; ватага (рибальська то що), валка

(чумацька).
Ваяние— різьба, бй; різьбарство, ва;

різбярство, ва;  сницарство, ва.

Ваятель— різьбар, ря; різьб'яр, pa; снй-
цар, ря. Быть ваятелем, заниматься

ваянием— різьбарити, рщ, риш; різь-
б'йриги, pro, риш; сницарнти, рю,

рищ; сницарговатп, ріою, еш.

Вбегать, вбегивать, вбежать— вбігати,
вбшгщ жу, іждш; впадатм, власти, вга-

нятися, увігнатися  (в що),  вгнатися.

вбивание— вбивания, ння; забивания,
ння; вганяння, ння; заганяяня, ння-

всаджування, ння; устрбмлювання,
ння; застрбмлюваиня, ння.

Вбирание— вбирания в себе, втягання в

себе, всясання, вейчування, всмбктѵ-

вання.

Вблизи— I) (наречие)— поблизу, пб-
близько, близько, зблйзъка ; (р ё ж о)—

колб близу (Поблизу стояли

в и ш и !. П о б а ч у г е б'с з б л и з ь-
иа. Коло блйзу шукав ко-

ня); 11) (и р е д л о г)— поблизу чого,

близько чаги, недалёко чого (По-
близу хатя. Близько воріт

Недалеко щ к б л и).   Вблизи   на-

■   ходящийся— ноблизькйй.
Введение—!) запровадження, ння; впро-

вадження, ння; заведения, ння (но-
вого ладу, закбнів і т. тип.). Введе-

ние в действие^ (в сипу) какого-либо

закона — падания чинности (сиди)
іякомусь закбнові. Введение в жизнь

какого-либо мероприятия — валровад-

ження в житггя якбгось/ заходу, пере-

ведения в життя. Введение кого-либо

в грех, в искушение, в ошибку —

нризвёдення кого до гріха, спокуси,

помилки.^ Введение во владение— увід

у ^посадання (володіння), увбдини
увяйання; И) (предисловие)—
вступ, передмбва,- передне (вступнё)
слово.

Вверение— доручіння, ння: приручіння
ння; повірення, ння.

Вверенный— приручении, дорѵчений, по-

вірений, звірений.
Вверитель,-ница— повірець, рдя; —риця

Ці; доручитель, ля; —телька, ки

Ввертывать, ввертеть, ввернуть— ввео-

тати, ввернути, увертіти, чу, типг

вкручувати,   вкрутйти.   чу,   тит'ц;     (о



Вверх ?Л Вдохновенный

м н о <г и х) —повкручуваги ; (в в и н ч и-

в а т ь) —ушруббвувати. Ввернуть, сло-

во —ввервути, вкйнути, прикйнути
слово (слівцё).

Вверх— вгбру, догори, на-гбру. Посмотри
вверх —подивйся вгбру. Пойдем вверх
—ходім на-гбру. Вверх ногами, вверх

дном, —догори ногами, шкрёбереть,
горініж. Вверх животом —горічерева.

Вверх лицом —горілиць, горізнач.

Вверх по реке, против течения— пре-
ти води, у-стріть води. Вверх на гору

(снизу к вершине горы) —під гору.

Вверху —угбрі, на-горі, горою (Ми жи-

вем 6 в пёршому пёверсі, а

він на-горі, на другому. Го-
рою йдё розмбва). '

Вверять, вверить —звіряти, звірнти, по-

віряти, тіовірити^доручати, доручйти,
прйручати, приручим, довіряти, до-

вірити, рю, риш (Кому ти менё
приручает, на кого зві-
р А в ш?).

Ввинчивать, -ся; ввинтить, -ся —ушрубб-
вувати, ся; ушрубувати, ся; угвйнчу-
вати, ся; ^угвинтйти, ся; вкручувати,

оя; вкрутйти, ся. Ом: Ввертывать.
Ввод —впрэвадження, нняі. Ввод во вла-

дение— увід у пооідання (воладіння),
ввбдини, ув'язання, ув'язини.

Вводить, вва живать, ввесть —ввбдити,
ясу, диш; ввести; (о многих) —>по-

ввбдити, жу, диш; завбдити, жу, диш;

завести, впровадясувати, впровадити,

джу, диш; _ запроваджувати, джую,

еш; запровадити, джу, диш. вводить,
ввести закон —запровадясувати, запро-

вадити, завбдити, завести закон. Вво-
дить, ввести в жизнь— запроваджува-
ти, запровадити то життй, перевбдити,
первёстй в життя. Вводить, ввести за-

кон в силу, в действие —надавати, на-

дати сйли, чинности якбміусь законо-

ві. Ввести, вводить в убыток —довб-
дити, довести до втрати, до шкбди.
Вводить в обман —дурйти кого, обду-
рювати кого.

Вводный —вставнйй, притбчений. Ввод-
ное предложение (слово) — вставнб
(притбчене) рёчення (слово). Вводный
лист —ув'йвчий (ввбдний, увбдчий)
лист. ^    Вводная     статья — встулна

- стаття.

Ввоз —довіз, возу; привіз, возу; імпорг,
ту (Сьогбдні великий -при-
воз на ба.зарі. Довіз закор-

донного к.р а' м у ц р и п\и н к в с ь).
Вволю —досхочу, довблі, уволю, до-лю-

бости; (в с л а с т ь)— всмак; (доста-
точно) — удбсталь, упрйпусн, уп-

рйиуст; (и о г о р л о, д о о т в а л а) —

до-нёхочу, до-нёсіхочу.
Ввязанный —увязаний, вплетений.
Ввязываться, ввязаться —вплутуватися,

вплутатися, втручатися, утрутитися,

встрявати, устрйти в тцось, до чого,

вбратпся, убоатися, увібратися ^

шось (В п л у т а в с я в- -ч іу ж у

сварку. Не в т р у ч а й с я, к у-

д и   то^б і   не   с л і д). _

Вгиб —вдавлене місце, вдавлина уі(ві)г-
нуте місце, увігцуттй, утйн, ну.

Вгибание —вгинання, ння; увігнуття,
ття.

Вглубь —I) углйб, углибінь; II) (м е-

р о ю) —завглйбшки (Двое с к ж е-

н і в з а в г л и б ш к.и). Вглубь действ-
вующи й —вглибнйй.

Вглядываться, вглядеться —вдивлятися,

вдивйтися в що, придивлятися, при-
дивйтися до чого, приглядатнся, при-

глянутися до чого.

Вгон —I) (скота, клина і т.п.) —за-
ганяння; II) (в б и в к а) —забивания,
вбивания, вганяния.

Вдавливать, вдавить —вдавлювати, вда-
. вйти, вліо, виш; втйскувати, втйснугп,
втіснити, ню, ниш; угнічувати, угаі-
тйти; (о м н о г и х) —повдавлювати,

повгнічувати (Д а й т е-н о п л я ш к у
с ю д и, я в т и с н іб з а т и ч к у).

Вдалбливать, вдолбить —I) задбвбувати,
бую, еш; задовбати, баю, еш; вдбв-
буватп, вдовбати; И) вдалбливать,
вдолбить в голову —втовкмачувати,
втовкмачити.

Вдвигание, вдвигивание —всбвування,
ння; всування, ння; засбвування, ння;
засування, ння.

Вдвижной— засувнйй.
Вдвинутый —всунутий,  засунутий.
Вдвое —удвбе, взадвое.
Вдираться, водраться —вдиратися, вдёр-

тися, впиратися, впёртися, втиска-
тися, втйснутися.

Вдобавок —на, додаток, ка; додатково.

Вдоволь — довблі, вволю, удбзвіль,
усмак, дбсить, вдосталь, удостачу,
уповні, досхочу, до призволіщого
{(В с ь о г 6 е в д б с т а л ь. Ч о г 6,
чого,  а сього уповні буде).

Вдосталь (н а р.) —збвсім, цілкбм, теть чи-

сто, вкрай.
вдохновение —I) натхнёнпя, ння (По-

етйчне натхнёння); II) (в н у-

іп е н и е) —надих, ху; навіяння, ння;
III) (увлечени е) —підиёсения, ння;

захват, ту; надпорив, ву.

Вдохновенный — надхнённий, пбвнпй
надхнёння.



Вдохновленный —надхнённий.
Вдохновлять, -вить—надихати, надихну-

ти, надхнути, надйхатй.
Вдруг (и а р.)—<в н е з а п н о)—враз, на-

раз,  раптом,    зненацька,   нагло,   на

руго, вмить.

Вдумчиво —вдумливо.

Вдумчивость —вдумливість, вости.

Вдумчивый —вдумливий.

Вдыхание— вдихашія, ння; надих, хіу.

Ведать— відати що. (Теснее): I) знати

і(Н е в і д а ю,  не  знаю  про    ц е).
Знать— не   знаю,   ведать—не   ведаю —

сном і духом не знаю; II) завідувати.
управляти, орудувати чим, доглядатн

що, чого. Ведает канцелярия— завідуе
канцелярия.

Ведение— відання, ння. Быть, находить-

ся  в  ведении— перебувати у віданні
під  орудого;

Ведение— ведения,   пня;   провадження,
ння.

Ведомо— відомо,   звісно,  -сказано.   Тебе

ведомо, что—ти. ввісний (звісна), що...

Сведома— за відѳмом,  за довіданням,

за відомістго. Без ведома— без відома,
без (чийбгось) дбвіду, без довідання.

Ведомость  —  відомість, «ости (Відо-
м і с т ь  на   в к п л а т у грошей).
Ведомости (м н.)—газета, часбпис

Ведомство— I) (отдел управления)
—урядництво,   ва;   офіція,  відомотіво;
II) відання, ння; уряд, ду. Состоять,
находиться в  ведомстве,   под   ведом-

ством—бути в урйдництві, у відомстві,
під  віданням,   під  урядом,  під  прй-
оудом.  Be до мствен н ы й—урйдницький.

Ведомый— I) відбмий, знаний; П) (п о д-

ведомствеиый) _ падвідбмчий,
підурядний, що перебувае-під чішмсь

урядом, присудом.

В еду щ и й—тяму щий.

Вежливо— увічливо,  звичайно, почтйво,
учтиво, чёмно, грёчно.

Везде— скрізь, усюди  (I т у т і в с іб д и

—с крізь   погано.   Окрізь   до-

бре, д е нас нема). Везде-везде—
по всіх усюдах, геть-усюди.

Вековечный— віковічний, безвічний, від-
вічний (Ваковічні пущі. В е з-

вгчні зорі. Відвічне страж-

дан н я).
Вековой— I) віковйй, столітній, дідйзний

віковічний (Віковйй ліс. Сто-
літні вёрби. Дідйвні дубй.
Віковічна боротьба з ляха-

ми); П)_ вікопомний (Ві-колбм-
н а п о д і я) Вековая вещь, вековое

Дело—віківщина, ни.

Векселедатель — векселедавець, вця,

той, хто векселя дав (підписав).

Вексель— вексель,     ля;     обмінка,     ки;

простой    в.— звичайний    в.;     об-

ратный    в.— зворотний    в.    'Упла-
тить   по   векселю—оплатйти   вексель.

Поручительство     по   векселю—порука

на вёкселі. Пред'явить вексель ко взы-

сканию— подати  вексель  на   вйплатт
на кого.

Вексельный —вёксельний.      Вексельное
полномочие — вёдселева   припорука.

Вексельный устав— статут про веиселі.
Велеречивость— I) велёмовність,   ности;

красномбвність, вости; II) широкомбв-
ність, ности.

Великовозрастный — дохожалий; в-ный
(переросл ы й)    ученик   —  здоро-

вай, ай.
Великодушный— великодушний.
Великолепие, великолепность—нишнбта,

ти; пишність, ности; розкбші, шів.
Великолепный— I)   пйшний,   розкіпінвй

бучний       (Пйшний      б уд К НО Е.

Розкішний па л а ц, храм. Б уч-

нѳ весілля).
Великороссийский,    великорусский __ро-

сійський,   руський,   москбвський;     (в
ф і л о л о г і і')—великоруський.

Величать— І) (з)величати, велйчити, чу,

чиш;  славити, влю,  виш;  вихваляти:

П)   величати, _(чёсно)   звати,  титулу-

вати (Не  знаю,  як   вас чёсн'о
звати, як величати).

Величественно—велйчно.
Величественный— велйчний      (В е л й ч-

на    поза,   по стать.    Велйчні
образи минулог о).

Величина— I)  велйкість, кости;  білыпи
на, ни; (о г р о м н а я)— величёнь, ни;

розмір, міру. Одной величины— одніеі

міри,  однаковий  завбільшки.   Звезда

первой  величины— першорядна   зоря.

Величиною — завбілыпки,    завбілып,
убільшкн, збільшкш:, білыпиною з кого,

з ацо, як кто, як що, в що; Ж) величи-

на, ни.
Венерический— венерйчний.
Вентилировать— вентилювати,  провітрю-

вати.

Вентиль— вентиль, ли; кляпа, пи.

Вентилятор— вентилятор,   ра;    душник,
ка;   провітрювач, ла;   вітрогін,   гону

вітрячбк, чка; млинок, нка.

Вентиляция— вентйляція, ціі; провітрю-
вання, ння; продуха, хи; продух, ху.

Вербование, -вка—вербування, ння; вер-

бунок, нка; затяг, гу.

Вербовать, завербовать— вербувйти, звер-

бувати, затягати, затягувати   (Ой як

женасвербували, злбтігбрн
дару вали).

Веревка, вервь—нівбрка', ки; мбтуз; за;

мотузка,   зки;  (с о б.)    могуззя,    зад;'
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шнур, ра; вірьбвка, ки; верівка, ки;

віжки,_ жок. Веревочка (бичевка) —мб-
туз, за; мотувочок, чка; мотузочка, ки.

Вереница —низка, ки; плетенйця, ці;
довгий рядбк, дка; смута, ги; зграя,

раі. Вереница журавлей, диких гусей
—ключ, ча.

Веретье, веретище — I) верёта, ти; ряднб
товстё; II) рядюга, ги.

Веритель — довірник,  ка;  уповноваж-

ник, ка.

Верно —I) вірно, нездрадлйво; II) (не-
сом н е н н о) —пёвне, вапёвне, на-

пёвне, суще, дійсне (Це я д і й с н,е

знаю). Вернее всего— певніше за

все, найпевніше; III) (вероятно) —

мабуть, либбнь, десь (Д е с ь в і н у

нікблі був, що все знае).
Верный —I) вірний, пёвний, незрадний;

II) (точный, правильный) —

пёвний, справедлйвий, правдйвий.
Указать верный путь —показали прав-

дйвий шлях. Верный оригиналу —

згідний з первбписом; III) (обеспе-
ченны й) —безпёчний, резпёчен.

Веротерпимость —віротерпймість,   мости;

віротёрпність, ности.

Вероятие,    вероятность — правдоподіб-
ність, ности; імовірність, ности; мож-

ливість,  вости.   По  всей   вероятности

—десь найпевніш.
Вероятно —мабуть,   либбнь,   десь,   дёсь-

то,  десь нёвие,  відай,  пёвно, видно,

мабуть чи не.

вероятный — імовірний,    правдоподіб-
ний, можливий.

Версификация— віршоскладня, дні; вер-
сифікація, ціі.

Верстание  (типогр.) —верстания,  ння;

завёрстування, ння; (сов.) заверстан-

ня, ння.

Вертение  — вертшня,  ння;   кружіиня,
ння;  снування, ння; ^обертання, ння.

вертеться— вертітиоя, чуея, тишая; кру-

титися, чуся, типгоя; --^ертатиоя, кру-

жйти(ся),_ снуватися. Разговор вертел-

ся —розмбва в'язалася   (біля   чбгось),
крутйлася,  точйлася.   Вертеться,  как

веретено— веретёнитиоя.   Вертеться   в

голове— снувати(ся), роітися в голові

(Усякі   думки   сн'увалися   Б

голов і).   Вертится  на  уме —на  умі
мотаеться;  на думці крутиться.

Вертикальность —вертикальність,  ности;

сторчбвість,   чбвости;   простовйсність,
ности.

Вертикальный _— вертикальний, сторчо-

вий, простовйсний. Вертикальная шах-

та — сторчова   шахта.   Вертикально —

вертикально, штбрцом, насторч, про-

стовйсно, відрубом.

Вертлявость —вёрткість,   кости;   вертлй-
вість, вости; вюнкість, кости.

Верхний — горішній, вёрхній, вйшній;
(об   одежде,   слое   земл и) —но-

вёрхній (Поверхнійшар землі).
Верховодить — верховбдити ким, оруду-

вати ким, старшинувати над ким, за-

мишляти ким.

Верховье (реки^ пруда) — вершина
(річки),  верховйна,  верх,   верхоріччя,
верхів'я.  Расположенный    выше  вер-

ховьев реки —заверховйнний.
Вершина горы —верх,   вершина,   верхо-

вйна, верхопр'я.
Вес —I) вага. Весом, на вес —на вагу, ва-

гою, вагом. Отпускать, отпустить, про-

давать  весом,   на  вес —вагою  давати,

дати,   продавати  на  вагу.   Отпускае-
мый на вес —важений; II) (вес, зна-

чение) —вага,  новагЖ.   Иметь  вес   (в
прямом   и   переносном   з и а-

- ч е и п и) —мати вату,   важити,   зава-

жувати, заважити.

Весить —I) (взвешивать   что-ни-

б у д ь) —ваясити,  (с о в.)  зважити;  II)
(тянуть, иметь в ее) —важити, за-

важувати, (с о в.)   заважити.

Весомость —вагбмість, мости.

Весомый —вагбмий.
Вести   или   весть—I)  вести,  провадити,

жу, диш; II) вести дело, работу —про-

вадити    (справувати)    діло,    справу

(справи),  роббту.   Вести   переписку —

листуватися з ким. Вести хозяйство—
держати хазайство, господарство, ха-

зяйнувати, господарговати.
Вестник —вісник, ка; вістівець, вця; ві-

стовйк, ка;  вістівнйк, ка; посланёць,
нця; гінёць, нця.

Весть —I) вість, віети, вістка, ки; звість,

звісти, звістка, ки. Дать весть о себе
—подати звістку, датися чутй про се-
бе. Без вести —бёзвісти; П) чутка,- ки;

чуття,  ття    (Нема  й  чуття  про

його).
Весы —вага і ваги (кн.);' терезй, зів;

шалі (м н.); (у м.) —шалькй (дослов-
но—чашки весов). (Розважу-
ват.и на дббрих шалях). Боль-
шие, базарные весы—ваяснйня, ці.

Ветеринар — ветеринар, ра; (неуче-
н ы й) —коновал, ла.

Ветеринария —ветеринйрія, ріі, ветери-

нарство, ва.

Ветеринарный —ветеринарський, ветери-
нарний.

Ветош, ветошье —I) стара, одёжина, ста-

ринка, тенетяга; II) дрань, ни; дрантя,

тя; шмаття, ттія.

Ветхий —ветхий, старйй, похйлий (В ё т-

хе   дерево.   Похйла   хата.   На

3
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п. ох иле    дерево  и  кбзи   ска-
чу т ь).

Вечер —вёчір,   вёчора:    Время    под   ве-
- чер —підвёчір, підвечірок, рка. Под ве-

чер, к вечеру —надвёчір, перед вёчір,
надвечорй, напідвечір, протй вёчора.
Дело было к вечеру —булб над вёчір.
Каждый вечер —що-вёчора, що-вёчір.
В тот вечер —тогб вёчора.

Вечерний — вечірній, вечербвий (В е-
чірній час. Вечірня зірка.
Вечербва лора. Вечербва зо-

ря. В е ч I р н е молоко).
Вечность —вічність, ности; (и с к о н-

н а я) —відвічність, ности; (дальне й-
ш а я) —довічність, ности.

Вещание —I) виголбшування, ння; пові-
дання,' ння; II) віщування, ння; про-

рокування, ння.-.
Вещевой —речемій,    речовйй.    Вещевой

' склад —речовйй склад; склад для ре-

чей.
Вещественность —матеріялыгість, ности;

речовйнність, ности.

Вещественный —I) матеріяльний, речо-

вйнний; II) речёвий. Вещественные
доказательства —речёві дбкази.

Вещество  —  речовина,  ни; речовйння,
ння; надібя, б'я; надіб, добу. Ядови-
тое вещество —отрутне надібя. Взрыв- 4
чатое вещество— вибухбве надібя.

Вжим, вжимание —втйскування, ння,

вгнічування, ння.

Вжимать, вжать—втискувати, втйснути
(втіснйти), вгнічувати, вгнітйти^ впи-

рати,- впёрти (Н е м 6 ж у вперт и

затичку   в   плйшку).
Взаем, взаймы —у пбзику, в пбзичку.

Брать (взять) взаймы —позичати(ся),
позйчити, зажичати, визичати, вйзи-
чити, брати (взяти) в пбзику, в пб-
зичку. Давать, дать -взаймы —позича-

ти, позйчити, зажйчити, зажичати ко-

му, даватп, дать в пбзику.
Взаимность —обопільність, ности; взаём-

ність, ности.. Пользоваться, вз-тью в

любви —(щаслйво) любнтися з ким,

тішитися одвітним коханням (О е-

мён та Кагря ліобляться).
Взаимный — обопільний, вобопільний,

взаемний (Обрпільна зобо-
пільна, взаём на приязнь,

зненависть, допомбга, пора-

д а, п о в а г а). Взаимное понимание —

порозуміння, ння. взаимное согласие —

обопільна згбда, лад {Нема ладу

в нас: не м 6 ясна нам укупі
ж й т и). Взаимно —обопільно, еобо-
иільно, навзаем.

Взаимодействие — взаемодіяння,   ння; I
взармодія, дІІ.

Взаимоотношения — взаомовіднбсини,
син; обопільні віднбсини (стос^нки),
взаемини (Поотійні взаеминн

між окрёмими народами.

Істбрія літера ту рни х взае-
м.овіднбсин. Стосунки люя,-
ські).

Взаимопомощь — взаемодопомога, ги:

обопільна допомбга ОБ і д н б т а и о-

в й_н на об'еднуватися на
г р у и т і в з а е м о д о п о м о г и). Нас-
са взаимопомощи —каса взаёмноі до-
помбги (взаемодопомбги).

Взамен —замість, намість чого, замісто
чого, на(в)замін, на обмін, взаміну.
Вместо того —натбмість; (для п о д-

с т а н о в к и) —на підставу за кбго
(К о г 6-ж то він на підставу
за себе візьм е?).

Взачет —на рах^нок.
Взбираться, взобраться (на л е с т н и-

Ц У, гору, дерево и т. п.)— братися,
Еидирй/гися, вйдертися, здиратися,

здёртися, видряпуватися, вйдряпати-
ся,^пнутися, п'ястйся,_спинатися, сп'я-
стйся, внлазити, вйлізти, злазити,

злізти.

Взбрести —наверзтйся, зуся, зёться (М ё-
л е, що на язйк н а в е о з ё ть с я).
Взбрести на ум —вплистй (3-е л. —

впливё) в голову, набрести в голову,

вхопитися головй.
Взбунтовать, взбунтоваться —взбунтува-

ти(ся), побунтувати(ся), зняти бунт 7

забунтувати.
Взвеселить —звеселйти, лю, лищ (В в і й-

девхату, то й хйту з в все-
лить).

Взвешивание —важення, ння; зважуван-
ня, ння.

Взвешивать, взвесить —I) ваясити, зва-
яшти. Взвешивать многое —поважити,

иаважити, понаважувати. Взвешивать
наново — переважувати, нереважити;

(много е) —попереважувати; П) (взве-
шивать, взвесить обстоятельства дела,

принимать, принять в расчет) —брати,
взяти, прийняти під розвагу, рОзва-
жй,ти, розважпти, зважити. Взвешен-
ный —зважений;- _ (д л и т е л ь н о) —по-
важений (Уді ё с ь п о в а ж е н и й
ц у к о р).

Взвиваться, взвиться —зніматися, зняти-

ся вгбру, звиватися, звйтися, сягнути,

шугнути (0 г 6 н ь л а л ь н ё, ш у г н ё,
тай згасне).

Взводить, взвести —I) звбдити, жу, диш;

ввести   (Звів його на схбди); (о
I     многих) —■ позвбдити     (на     гбру).

Взводить напраслину—прикидати (ки-
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нути) пеню, напасть, натягати, натяг-

тй на кого.

взвод— ізвід, звбду; чота.

Взводный — зводовйй (у н т.-о ф и ц.),
чотовйй; (сущ.) чотар, ря.

Взволакивать, взволочь —витягати, стя-

гати, вйтягти, стягтй (на гору).
Взволнованный — схвильбваний, ро'з-

хвильбваний, зворушений, зрушений,
збурений; (о массе людей, воде,

лес е)— збурений, кипучий, розхви-

льбвавлй, порушений.
Взволновываться, взволноваться (о чув-

ствах)^ — зрушуватися, зрушитися,

зворушитися, схвилюватися, розхвилю •

ватися; (о м н о г.)— похвилговатися,
обруиіитися (Народ обрушив-
с я);, (о вод е)— збйтігся, збуритиоя,
схвилюватися.

Взгляд— (з р е н и е)— I) пбгляд, ду; зір,
збру; (наружи, в и д)— пбзір, зорѵ.

Устремить взгляд— уп'ястйся очйм'а,
втопитп очі. На мой, ваш взгляд— на

моі, ваші бчі, на мій, ваш пбгляд;
П) (мнение) — пбгляд, ду; гадка,

ки;^ думка, ки; пс'реконання, нвя. На

мой, его взгляд — з пбгляду мбго
(його); (як) на мій (його) пбгляд; як

на мене (на йогб); по-монму, по його;

на мою (на йогб) д^мку (гадку). Вы-
рабатывать взгляды —д'охбдити до пб-
глядів. Не соглашаться с чьими взгля-

дами —не эгбджуватися з чиімись по-

глядами.

Взглядывать, взглянуть —поглядатп, по-

глянути, глянути, споглядати, спо-

глянутп, (с)позирати (с-)позирнути.
Взглянуть быстро^зйркнути, ввести

бчі, скинути (бчі) очйма на кбго.
Взгромазживаться, взгромоздиться— спи-

натиоя, св'йстися куднсь, на щось,

випинатися, вйпнутися (вйп'ястися)
на щось, стеребйтися, вилазити, вй-
лізти (високо).

Взгрустить — засумувати, зажурйтися,
аасмутитися,  чуоя,  тишся.

Вздваивать, вздвоить— двоіти. подвбю-
вати, здвбіти, подвбіти. Вздваивать
пар— перебрювати, переорали. Вздваи-
вать  ряди— здвбювати рядй.

Вздевать, вздеть— В (о деж ду)— надя-

гати, надягтй; (о б у в ь)— узути, нѵ,

неш; II) (н и т к у)— всйлювати, всй-
лити; III) (в в е р х)— здійняти, здій-
мати (Здійнйти голову на

с п и с).

Вздергивать, вздернуть— підтягати, під-

тягти вгору, смижати, смижнѵти нго-

РУ (за нитку, мотузбк). Вздергивать
т виселицу— почепйти на шйбеницкГ

Вздернутый    нос —кирпатий   (кириа-
тенький) ніс, кирпа.

Вздираться, взодраться —видиратися, вй-
дертися, дёртиея, здёртися; видр&пу-
ватися, вйдряпатпся (В и др я п а в с ь

насос ну).
Вздор —дурнйця, ці; пісенітниця, ні;

недорёчність, ности; абй-що.
Вздорливость —сварлйвість, востп; звад-

дйвість, вости; спірлйвість, вости.

Вздорливый— сварлйвий, сваркйй, коло-

тлйвий, звадлйвий, спірлйвий, занб-
зистий; ■ (редко) зарічаний (В д а-

-ча в нёі. занозист а. Такйй за-

річаний, що ніхтб з ним не

з б а л 4 к а, е).
Вздох —зітхання, ння; (дыхание) —

віддих, ху. Испускать, испустить по-

следний вздох —конати, оконати, в

останне на світі зітхвути.
Вздрагивать, вздрогнуть — здрпгатися,

здригнутися^кйдатися, кйнутися, сте-

натися, стенутися, двияити, здвигати-

ся, стрепехатися, стрепенутися, тріп-
нутися.

Вздувать, вздуть— I) (огонь, у г л и) —

роздмѵхувати, г (с о B.) f роздму'хати; II)
обдимати, обдуш, м>, мещ; надима-

ти, здути; ЖІ) вздуть цену —нагнати

ціну.
Вздумать —здумати,   задумати,   наду_ма-

ти ѵ -ся, намйслити, лго, лиш; в мйслі
взяти,  загадали   (собі).  Вздумалось-
на д'мку спало, заманулося.

Вздутие, вздутость —надйм, му.

Вздыхать, вздохнуть —зідхати, зідхнутп,
дихн^ти, передихнути.

Вз'едаться, вз'есться —у/датися на ко-

го, в кого, завзягпся, напомогтй-
ся, жуся, жешся; напосістися на кого

(Коли він на кбго в' I с т ь с я, то

не буде добра).
Вз'езжать, вз'ехать куда, на что —вп-

іздити, (с о в.) вйіхати, наіздйти,
наіхати, е'і'хати.

Взимание, взимаемость —збнрання, ння;

впправляння, ння; стягапня. ння (по-
датків і т. и.).

Взимать,   взиматься —брати  -ся,   збйра-
. ти  -ся;    (о    податях    и   т.   п.) —

ви(с')правляти,    стягати   (В с у б 6 т у .

з вёчора вйіхат и-б н а с ё л а п о-

датки виправлйти).
Взирание— споглядання,   ння;  позирап-

ня, ння.

Взирать, воззреть —споглядати, спогля-

нути, позирати, позирнути, уважйти,
уважити (Вони на ель о з и не

вваж&ли). Не взирая на —не вва-

ж&ючи на. Не взирая на то, что— дар-

ма, (даром), що, баз^ бгляду на те, що.



Взлесок 36 Вид

Взлесок —узлісся, сея.
Взлетать, взлететь —злітати, злетіти, чу,

тиш; вилітати (на що), злйнути, зні-
матися, знятися; (о м н о г и^х)— позлі-
тати, повилітати (Вони п и л и б у р-
котілв, ізнялйся полетіли).

Взмах, взмашка —замах, ху; помах, ху;
мах, ху; змах, ху; розгін, гону (3
одного замаху чбвен опи-

нйвеь на серёдині річки).
Взмахивать, взмахнуть —махати, махнѵ-

ти, стрепенути, сплёскуватв, сплесну-

ти (О о в а летіла, н е ч у т н о м а-
хаючи крйлами).

Взмет —I) підкидання, пня; II) рілля (не
волочена).

Взметывать, -ся; взметать, -ся и взмет-
нуть, -ся —шугатй, шугігути, підкида-
ти(ся), підкйнутиСся), кй:дати(ся)^ ки-
нутая) (вгору) (М л и н г о р и т ь,
полум'я так і шуігае вгбру).

Взмолиться —почати (стати), благати.
Взнос (членский в кассу и т. п.)

—івкладка, ки; внесения до каси; по-
дача, чі; (в с т у п и т е л ь н ы й>—
вступнё, впйервё. Взнос гербовой
пошлиньѵ —подача герббвоі  оплати.

взносить, взнести— I) знбевти (на гору),
шу, сиш; знестй, винбеити, шу сипі;

вйнести (Важкйй міх —насилу
вйніс на горище); И) платйти,
чу, тиш; виплачувати (Піішли в
державну скарбнйцю пла-

тйти и о д а т о к).
Взрачный —показнйй.
Взрослость — дорбслість, лости; зріст,

зрбсту.
Взрослый —дорбслий, дійшлий, дохожа-

лий. Взрослый сын —дорбслий сип,

син на порі, на оженінні; взр-ая дочь
—доросла дочка, дочка на порі, на ви-
данні, відданиця, ці. Сделаться взрос-
лым —увійтй в літа (в рбзум), доро-

стй, дійтй літ, дійтй до зрбсту.
Взрывание —I) ригтя, ття; скбпування,

ння; II) висаджування в повітря.

Взрывать, взрыть —скбпувати, скопати,
рйти, порйти, зрйти (Окопала
грядку. Грядку по рося^по-
рйло). Взрытый —зрйтий,^ розрйтий,
порйтий (Розрйта могила. 46 р-
на земля щід колитом, як та
рілля зрйта); (о кроте) —кротй-
ти, (с о в.)^ накротйти (Кріт землі
н а к р о т и в).

Взрывать, взорвать на воздух —висад-
жувати (вйсадити) в повітря; (мин у)
■—запалйти. Взорванный —вйсаджений
у повітря, зруйнбваний вйбухом.

Взрываться, взорваться —вибухати, вй-
бухнути.  Взорвавшийся —вибухлий.

Взрывный, взрывной, взрывочный,
взрывчатый — вибухбвий, розривнйй,
вибухлйвий (Вибухбве надіб'я.
Куля набита ізнадббом р о з-

р и в н и м).
Взрывчатость —вибухбвість, вости.

Взрыхлять, взрыхлить —гагушувати, спу-
шйти, підпушувати, підпушйти (П і д-

пушйв яблуню. Опушував
землю в саду).

Взыскание —I) справляння, ння; пра-
віжка, ки; доправка (довгу), ки. взы-
скание податей, недоимок (в безспор-
ном порядке) —стягання, ння. Подать
ко взысканию с кого —позбв склйсти
на кбго; II) кара, ри. Денежное взы-
скание —грошова кара (пеня), штраф.
Подвергнуть взысканию —на класт и ка-

ру на кбго.
Взыскатель (податей, недоимок, долга)

—правіжник, ка; доправщик, ка; стя-
гач, ча; эбірщйк, ка; (вулыО —здйр-
щик, ка (Здйрщики йд^ть ю-
д^шне збирати).   •

Взыскательность —I) вибаглйвість, во-

сти; вимоглйвість, вости; II) немйло-
стивість (для провйн), вости; сувб-
рість, рости. Взыскательный худож-

ник—вимоглйвий мистГвіь, :худбжник.
В— ный начальник —сувбрий, немило-
стйвий на-к.

Взыскивать, взыскать —I) (дол г) —npft-
вити, влю, виш (довг); вйправити,
влго, виш: ікшравлйтися! (дбвгу) з ко-

го, справляти, справити (довг) з кого,

шукати (довг) на кому. Подать недо-

имку в безспорном порядке —стягати.

Не взыщите —не осудіть, вйбачте.
Взяточник, -ница —хабарник, ка; -ниця,

цд; хапун, на; хапуга, ги; хапко, ка;

(с вымогательство м) 1—еіпака,
ки; дряпіжник, ка; ниця, ці; здирщшк,

ка; луш'й, пія.
Взять— узяти, забрати, дістати, зняти,

зніму, меш. В чью сторону —стати на

чий бік, на чигось руч горнути, чиюсь

руч тягтй. взять верх над кем, над

чем —гбру взяти над ким, переборбти
кого, под^жати/ вереважити, повер-

шйти, заломйти кого. Взять назад

(слова, обвинение) —одмбвитися, од-
клйкати.

Виадук —віядук, ку.

Вибрировать— вібрувати, дрижати, коли-

ватися, хвилговати. Медлительно ви-

брирует эхо —мляво хвилюѳ луна.

Вид —I)  (образ, подобие, наруж-

. ноет ь) —вйгляд, ду; образ, зу; подо-

ба, би; пбетать, ти; постава, ви; стать,



Видимость 37 Вклад

ти; на вид —на кшталт, ту, на врбду,
ди. В наилучшем виде —в найкращому
вйгляді, в найкращому світлі,^ як-

найкраще. На вид, с виду —на вйгляд,
на пбгляд, на око, на взір, на пбзір, з

вйгляду, з пбгляду, з виду, з линя.
Иметь вид кого, чего, представляться
в виде кого, чего —мати подббу, вйгляд
кого, чогб, виглядати, показуватися,

видаватиоя <як (немов) хто, що і ким,

чим. Делать, сделать вид —удавати,

удати кого, чинйтиоя ким, виставлй-
ти себе як-що. На виду —на оді, на

нидноті. Иметь в виду кого, что —ма-

ти на увазі (на бці) кого, що, важити

на кого, на що. Ставить кому на вид

—виносити кому перед бко, ввертати

чию увагу, подавати кому на увагу,

виставляти (завважати) кому. Вид
на жительство —паншорт, пбсвідка,
картка (на перебування, на прожи-

вания десь). В служебных видах —за-

для вйглядів {в видах) слуіжббвих;
II) (г р а м.)— вид, у; форма; ШП) (р а з-

но видно от ь) —рід, роду, вид, у:

вйгляд, у.

Видимость— I) (я в н о с т ь) —вйдимістъ,
мости; ясність, ности; II) (кажу-
щийся в и д) —подбба, натяма, сла-

ва. Для видимости —про людськё бко,
про славу (Там тіеі худоб и —

однаславатільки).
Видно —вйдко, видно, знати, значно, ви-

дати.
Видовой —видовйй, відмінбвий.
Видоизменение —видозміна, ни; відміна.

ни; модифікація, ціі.
Видоизменять, видоизменить— відміняти.

відмінйти, зміяйти, емінйти, пере-

ина,ч(кш)увати, переинач(кш)ити, пс-

реформувати, модифікувати, змодифі-
кувати.

Видящий (при л.) —зрячий, видібщий,
видючий.

Визжание —вищання, ння; верещания,

ння; і(о собак е) —скйгління, ння;

скавучання, ння; скімленвя, нвя;

скавуління, ння; (о свиньях) —ку-

вікання, ння.

Визирование —візування, ння;  віза,  зи.

Визировать —візувати.
Виляние —виляння, ння; крутня, ні;

крутійство, ва; вйкрути, тів.
Вина— вина (ма л оуіпотр.), ни; про-

вйна,^ ни; провйнність, ности; (ум.)
провинонька, ки; проступок, лку;

причина, ни. Вменять (вменить)" ста-

вить (поставить) кому-либо в вину,

что —привиняти, привинйти кому що.

По чьей вине —з чиеі причини. По мо-

ей вине это произошло —з мой при-

чини не сталося.

Винительный падеж —знахідний відмі-
нок.

Винить —винйти, ню, ниш; винуватити,

кого; (высказывать претен-

зию) —жаль мати до кого.

Вино —I) вино, на; П) хлебное вино-

горшка, ки.                                    "     *
Виннокаменный —винникбвий (в и н н и-

кова сіль).
Виноватый в чек —вйнний; {в еж азу е-

м о м) —винен, вияуватий, нровйнний
і(и провйнен) (у) чому і чогб. Винова-
тый перед кем —вйнний (су)протй
кого.

Виновность в чем —I) вйнність, ности;

провйнність, ности у чому; Ж) (п р и-

частность) — причйнність, ности;

причйнність до чого.

Виновный (в и н о в'а т ы й) — вйнний,
пррвин-ний, винуватий (За однбго
винного сто невйнних г и н е).
Признать себя виновным —визнати
своі) провйну, визнати себе за вин-
ного, признатися до вини.

Виноделие — винарство, ва; винорбб-
ство, ва.

Винокуренный и винокурный —вйнниць-
кий г спиртянйй. Винокуренный завод

—вйнниця, ці; винокурня, ні; горіль-
ня, ні; гуральня, ні; горільчаний
■(спйряяний) -завод.

Винтить —гвинтйти, чу, тиш; вертіти
(гвинт), крутйти (гвинт). Винченный-
—гвйнчений.

Винтовка, -товочка —гвинтівка, ки; гвин-
и'вочка, ки. Винтовка с укороченным'

(позже) стволом —куцак, ка; одріз(ан),
а; віідтйнок, н-ка,

Винтообразный —гвинтуватий.
Виртуозность —віртубзність, ности.

Витализм —віталізм,  му.
Витиеватость —I) промбвистість, тости;

красномовність, ности; II) барвйстість,
стости; квітчастість, тости; кучеря-
вість, вости; закрутистість, стости; ву-

злуватість, тости.
Витийствовать — крісно промовляти,.

красномбвно (промбвисто) розвбдити-
ся про щось.

Витой —звйваний, кручений. Витая лест-

ница —кручені (оборбтні, кругов!) ехб-
ди, (мн.) сходів.

Вице-консул —віпе-кбнсул, ла.

Вице-консульство —віце-кбнеульство, ва.

Вкатка и вкатывание —вкачування, ння;
закбчування, ння (Закбчувати
віз у повітку).

Вкачивать, вкачать —вкачуватяГ вкача-
ти, накачати (У к а ч а в с я в б а р-

л і г у в б с ь).
Вклад —вклад, ду; вкладка, ки (Гро-

тов а вкладка).



Вкладка AS Влага

Вкладка —вкладання, ння; вкладування,

ння.
Вкладной —вкладнйй, всувнйй (Вклад-

ний   аркуш).  Вкладная  грамота —

вписова грамота.
Вкладчик, вкладчица — вкладодавецъ,

вця; вкладодавиця, ці; (в д е н е ж-

ном предприятии) — вкладнйк,
ка; спільчания, нина; вкладниця, пі;
спільчанка, ки.

Вкладываться, вкласться и вложиться —

вкладатися, вкластися, містйтися, щу-

ся, стишся; вмістйтися, щуся, стишся

(Вклався спати зарані. Все
з б f ж ж я в к лав (умістйв) у м і-
шбк).

Вклинивать, вклинить —вганяти (увігна-
ти)  ЕДИНОМ.

Включать, включить —включали, вклю-

чите, вмикати, (с о в.) увімкнути, за-

вбдити, жу, диш; завести (в список,

до списку), ^занбсити, шу, сиш; за-

нести (в список, до списку); запйсу-
вати, записали; (содержат ь) —за-

микати в собі. Включать набор в ти-

логр. —заклгочати, слгосувати, (с о в.)
яаслюсувати (Опустили набір
намашйну, тащенезаслюсу-
вали). Включенный —заведений, за-

несений (до списку), запйсаний. Вклю-
ченное (придаточное) предложение—
увімкнуте рёчення.

включая —включаючи, завбдячи, раху-

ючи.

Включение— включения, ння; включігг-
яя, ння; завбдження, ння; заведения,
ння.

Включительный,-но —включний, включно

Вколачивание— забивания, ння; вби-
вания, ння.

Вколачивать, вколотить —забивати, за-

оити, б'ю, 6'епі; вбивали, вбйти, за-

ганяти, загбнити, ню, ниш; загнати,

жену, наш; (о многих) —позабивати,
повбивати, позагбнити, .ню, ниш (3 а-

б и в а т и и а л і. Загнати г в і з д-

ка в стіну). Вколачивать кому в

голову что-либв —утовк-мачувати ко-

му-що.

Вконец — вкрай, вщерть, ' у-пень, до

останну, до решти, до щѳнту, дочй-
істо, гетъ чисто, геть збвсім.

Вкопаный— укопаний. Стал, как вкопа-

ный —став, яж, укбпанжй, наче прики-

пів до міоця.

Вкоренение —закорінювапня, ння; укорі-
шовання, ння; (сов.) за(в)корен1ння,
ння.

*

Вкоренять, вкоренить— закорінювати, за-

коренити, ню, нищ; укорінювати, уко-

ренити, ню, ниш.

Вкоротке (н а р.) —трохи, мало, обмаль
(Пщенйці у нас обмаль, нѳ

вр о дй л а).
Вкось —нав(с)косй, давкіе, акісно {OP о з-

різати навкбси). Вкось и вкривь
—все перекрЗ'чуючи^ насліпо,^ безлад-
но, без ладу, то сюдй, то тудй.

Вкрадчиво —закрадливо, улёсдиво, під-
лёслпво..

Вкрадчивость —яакрадливіогь, івости; улё-
сливість, ности;  підлёсливість, вости.

Вкрадчивый —закрадливпй, улёсливий,
підлёслявий, підлазистий, скраднйй
(Ч^оловік 'улёсливий- Иід-
л о с л и в и й г и л о с). Вкрадчивые
речи —закрадлива мбва, улещання,
ння.

Вкрапленный       —      повкрбплюваний
(іСкрізьпо т у р ё ц ь к о м у п о б е-

рёжясі  повкрбплговані-булй
венёцькі володіння).

Вкратце —коротко, коротенько; (с ж а-

т о) —стйсло.
Вкривь —криво, навшво. Вкрив и вкось

—с м. Вкось (Олова на криво не

к а ж й ій).
Вкруг (пред. с род. и н а р.) —і(о)мруг,

оітоурй, навкруг, навкругй чого (0 к-

р у г ш й і у три с т а л ь к и н а-

м й с т о). Ом. Вокруг.
Вкупе (н а рО^укупі, сукупно.

Вкус —смак. На вкус —на смак. Иметь
вкус в чем —смак знати у чбмусь. Со
вкусом —для смаку. По вкусу —до

смаку; (у)смак, до вподбби, до спо-

дбби, до (в)подббання, до сподббання,
до мйслі, під мйслі, до любости; до

люббви, у лад. Мне более по вкусу

было-бы —мені уподібніше булб-б. На
мой вкус —як на мене.

Вкусный —смачнйй, смаковйтий, дббрий,
(на смак), ласий^ сласний (Смачна
іжа. Омаковйті яблука. Дбб-
рий борщ. В с е-б і;й ласёнько-
го та добренького). Делаться,
сделаться вкуснее —смачнішати, по-

смачнішати; смачніти, посмачніти.
Вкусовой — смаковйй (Омаковйй

нерв).
Вкушать, вкусить-^-І) заживали, зажйти

чого, споживати, спожйти чого; II)
(испытывать) — дізнаватж, дізна-
ти, зазвавати, зазнали, коштувати,

скоштувати чого (Зазнав г & р я

б а г а т о щ е д и т и н о ю. О те о гп-

тунати   гіркоі).
Влага —волбга, вільга; (влажность)

—вбгкість, кости; вільготь, оти (В по-

бит pi б агат о вологи, вбгко-
ст и).
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Влагомер —I) гігрбметр, тра; II) вогко-

мір, ру.

Владение (о б л а д а н и е}—володіння,
ння; владения, пня; обладування, ння

чим; посідапня, ння;. держания, ння.

чого. Быть, находиться во вла-

дении — бути, пробувати під чиім

володінням (Колоніяльні в о л о-

діння Анг ліі).
Владетельный —золодарний, можновлац-

ний   (М о ж н о в л а д н и й князь).
Владеть —I) володіти, владіти, владати,

ким, чим; обладувати, ким, чим і що,

держали, посідати що, мати в свой!

рущі що;_ II) (у п р а в л я т ь)— володі-
ти, владати, обладувати. Владеть со-

бою —владати собою, керувани собою,
ланувати, (с о в.) запанувати над со-

бою; III) (действовать каким

либо оружием или органом)
~ орудувати, володати, владати (О р у-

д у в а т и м 6 в о ю, п е р 6 м).
Владычествовать —володарювати, пану-

вати, _ обладувати (Панувала і я

колись на ширбкім світі. Па-
н у в а л и, добували і славу і
вол го).

Влаживать, владить — ^припасбвувати,
припасувати, вставляти, вставити,

влю. иш. Блаженный— припасбваний,
вставлений.

Влажно —вбгко, повбгко, вільгбтно.
Влажность —вбгкіеть, кости; вільгістъ,

гости, вільготь, оти (Нічна, в 6 г-

к і с т ь. Л і с о в а в 6 г к і с т ь).
Властвование— панування, ння; обладу-

вання, ння: володарювання, ння.

Властно —владно, властелйво, владйчно-
і(м о щ н о)— потужно (Ж и т т я в л а. д-

н о в и м а іг а е щ о" б... О т р а х в л а д-
н о л а н у е н а в е м л і).

Власть— I) власть, сти; влада, ди; сила,
ли; право, ва; воля, лі; верх, ху.

Приобрести власть над кем, над чем—

силу (гору) взяти над іким, над чим;

міць узяти над ким, над чим, забра-
ти силу (владу) над ким, над чим.

Быть, находиться под властью (во
власти) кого— бути під ким, бути ліл

вдадоих під володінням, ш'д звёрхні-
стю чн'ло, (в)кдго, хилйтися ш'д кого.

Влачить —волочйти, волоктй, тягтй (В о-

лочити кайдани); животіти, нй-
дши (Волочйти і(т я іг т й) м і з ё р-

не животіння).
Влево— уліво, (у)лівбруч, соб, цоб. По-

ворачивать влево— брати вліво, (в)лі-
виіруч, брати соб (цоб) <Б е р і т ь

к f н ь м и с о б).
влезать, влезть — влазити, жу, зиш;

влізти,  влізати,   вилазити,- жу,  зиш;'

залізати, залізти, повлазити, жу, зиш;
позалазити, жу, зиш в що. Сколько»
влезет —до  схочу,  до  призволящого.

Влечение к чему (стремление) —п6тяг г

ту; пбрив, ву; поривання, ння; по-

рйва, ви; пбваб^ до чого (П б т я г д а
вйщоі краен. Неперембжни»'
и бри в сёрця). Испытываю влече-

ние к чему —менё тятне, мене пори-

вае до чого <(Т о й -м е н ё п о р и в а е>

кого  люблю,   а  немае).
Влияние—I) (о р е к е, р у ч ь е) —впадая--

ня, ння; II) вплйв, _ ву; сила, г ли;
вага, ги (Літературні вплйв и.

Вплив отбче н'н я). Иметь влияние?
на кого —мати вплив на кого, маги
силу (вагу) над ким. Оказывать, ока-

зать влияние на кого, на что —робйти,
зробйти вплив, справлятй, ^справитй
вплив на кого, на що; впливати, діягги
на кого, на що (Ц е із р о б й л о на
й 6 г о в е л и ч ё ѳ н и й в п л и в). Под-
влиянием—під нплйвом. Приобретать
влияние — забирали силу, здобувати
вллив.

Влиятельный —впливбвий (Впливб'-
в а особа).

Влиять —впливатп, діяти на кого, маті?
силу (вагу) над ким (Т і л ь к г£
письме нство близь к ё наро-
дов! зд^жатиме діяти на ши-
рок! мае и нарбдні).

Вложение— вкладіння, ння; вкладення.
нвя; (и о ч т.) —долучення, ння; вклад-
ка, ки. Со вложением^ денег — з долу-

ченням грошей, із долученими гррішмй.
Вложенный —вкладений.
Влюблен ность— закбханість, ности; за-

любленість, ности (3 и а ш о го упёр-
тою з а люб л е ні с тю до всьогб 4 -

с в о г б).
Вматывать, вмотать —вмбтувати, вмота-

ти, вкр^чувати, вкрутйти, г чу, тиш (У
х в і с т руки умотав {укру-
тив),   тай  давай  г н а т и).

Вменение (в обязанность) —став-

лення (поставлення), ння кому-не-

будь, чого-небудь за оббв'яВок; (в в и-

н у) —привйненвя комусь чого-небудь-
і(К о л и о б в и л у в а ч е н и й в и-
яі в л й ѳ о з н а к и б о ж е в і л л я,-

то п р и в и н е н н я й о м у б у д ь-

я к о г о з л 6 ч и и у — нем о ж>

л й в е).
Вмененный (в обязанность) —по-

ставлёний за оббв'язок; (в в и н у)—
пост&влений за провйну, привйнений.
Преступление, вмененное кому-либо—
злочйнство причинене ком^-нёбудь.

Вменимость (о поступке) —привйн-
ність, ности (Привйнністьцьбго
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злбчину обвинуваченому за
даних обстави н— <с у м н і в и а).
Орав. Вменяемость.

Вменивый (о прост упк е)— ировини-
мий, що може отавитиея за правилу
(3 а д а н и х обставин цей з л 6-
чин не привинймий (не мо-
же с т а в и т и с іяі за ир о в и н у)
обвинуваченому).

Вменяемость (о л и ц е)— осудшстъ, но-
сти; засуідймісяъ, мости (О о у д н і с т ь
злочйнця безперёчна, — в і н
цілком  нормальна  л година).

Вменяемый (о лиц е)— осудний, засу-
дймий.

Вменять, вменить в обязанность— ста-
вши, влю, виш; поставим що-небудъ
комусь за оббв'язок. Вменять, вме-
нить в вину —ставити, поставим: за
вину, привинмти, привйшовати ; (с о в.)
привинйти кому що. Этой кражи ему
не вменили— ціеі крадіжки йому пе
привйнено.

Вменяться, вмениться в обязанность —

ставимся, поставитися кому за по-
вйнність (оббв'язок); вменяться, вме-

ниться в вину —ставимся за провину;
привинятися, привинйтися. Этот по-
ступок вменяется (вменялся, вменил-

ся) ему в вину —цей учйнок ставитьг

ся (ставлено, поставлено) йому за
провину.

Вместе —укуні (ук^пці, укупочці, уку-
поньці), р&зом, разком, ураз, заразбм,
поспблу, пбспіль, сумісно, в пЗрі, при
місці, спільно, за гурт; (сообща со
многим и) —гуртом, у гурті. Вместе
с тем (одновременно) —разом, ураз,

зараізбм, /разом з мм, ірівночасно, по-

при тому.

Вместилище —вмістилище, ща; вмести-
те, ща.

Вместимость, вместительность — міот
кість, кости; умістймість, мости; (о б'-
ем) —ббсяг, гу.

Вместительный — місткйй, вбирущий,
уклйдистий; (о чемодан е) —пажбв-
ний; (о з д а н и я х)— простбрний, об-
шйрний (Невеликий к 6 ш и к,

та вбирущий. Гррщик у к л а-

д и с т и й).
Вместо —замість, замісто, намість, намі-

сто, за. Вместо того, чтобы делать,
ехать и т. п. —замість (щоб) робйти,
іхати і т. и.; де-б, що-б. Вместо того,

вместо  этого —натбмість.
Вмешательство —втручання, ння; встря-

вання до чого, у що, вплетания, ння
(Актйвне втручання до гущі
ж и т т й).

Вмешивать, вмешать —1) (примеши-
вать)- вмішувати, вмішати що у
що, примішувати, примініати що до
чого, домішувати, доминали до чого
.(Умішати води у вино); II)
(впутывать к о г о)— внлутувати,

вплутати кого у що (до чого), втягати,
вт'ягтй, втручати, втрутим ікогб у що,
притикати, приткн^тй кого до чого
(Не втручайся в ч.ужі спра-
ви. Задарма приткнули ме-
не до ціеі справ и).

Вмещать, вместить— I) вміщати, вмісти-
ти, щу, стиш; втуляти, втулити що у
що. С трудом вмещать, втискивать—

убигати (редко), убгам, убирали,
убрали. П) Быть поместительным для
чего либо — зміщати, . змістйгги, щу,
стиш; вміщати, вмістйти, щу, стиш;
ломіщати, помістійтщ щу, стиш (К я и-
га містить в собі багато доб-
рого. В хаті всі не помі-
о т я т ь с я).

Вмещение — вміщання, ння (вмііцу-
вання, ння); (с о в.)— вміщення, ння;
втуляння, ння; (сов.) втуління, ння.

Вмещенный —уміщений, втулений, вкла,-

дений.
Вмиг— вмить, мйттю, в одну мить, вмент,

враз, вмах, вдух, притьмбм (М и т т ю
вінокбчив на коня. Наздо-
г н ал и йогб вмах).

Вмотанный— вкр^чений, вмбтаний.
Внаем —у. найми.
Вначале— на початку, спочатку; (спер-

ва) —попёреду, спёршу, пёрше, перш
(Трёба згадати, що я к а з а в
попёреду); (на первых пор ах)
—по-нервах (П о-п е р в а, х к б ж н а
праця тяжка).    .

В не —.-^вні "пгп. тто-за чим. Р" вне —чов-
ні. Вне пределов —по-за межами. Вне
всякого сомнения —по-за всякими су-
мнівами, по-над усякі сумніви. Вне
сравнения —по-над усяке порівнання
без порівнання. Вне себя— нестямно,
у нестимі, у нестямці, не тямлячи себе.
Быть вне себя (от радости и т. д.)—
нетямитися, (с о в.) нестямитися від
(з) радощів. Находящийся вне себя —

нестямний, несамовйтий.
Внедоговорный — позадоговірний, поза*-

умбвний.
Внедрение —заглйблення, ння; впровад-

ження чогбсь углйб; (п р и в и в к а) —

вщёплговання, ння; вщёплення, ння;
защёплення, ння; закорініння, ння;
всеління, ння (Упровадження
новйх звйчаів углйб наше-
го jk и т т я. Вщёплговання ате-

изму в мае и).
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Внедрять, внедрить —заглйблювати, влро-
ваджувати (впровадити) у що, углйб
чого, в(за)щёплювати, вщепйти щось
у що, вкоріняти, нити, ^вселяти, воо-
лити ущо (Нов! порядки впро-
вадити в яіиття. Ідёю цю вщё-
плено в мае и).

Внезапность— несподіваність, ности; ра-
птбвість. вости; наглість, кости; на-
гальність, ности. От внезапности (от
неожиданности) — від несподіванки.
Внезапность этой перемены —раптбв-
ність, иаглість і т. п. ціеі зміни.

Внезапный— несподіваний, раптбвий, на-

глий, нагальний, напрасний (I з н е-
сподіваного часом був&в
сподіване).

В неочередно й —позачергбвий.
Внепартийный —■ позапартійний; {бес-

пристрастный) — надпартійний.
Внесение — внесения, ння; занесения,

ння; впроваждення, ння; заведения,
ння (Заплатйти за внесения

дров у хату. Внесения гро-

шей). Внесение новых условий в до-
говор —впровадження (завпроваджен-
ня) новйх умбв до договбру. Внесение
в книги, списки —заведения (занесен-
ия) до книг, впис, су; впйсування, нпя;
заквйтання, ння. Внесение доклада в

собрание —подання дбповіди до збб-
рів.

Внесенный —внесений, занесений, впро-
ваджений, запроваджений, заведений,
впйсаиий,  заквитбваний, пбданий.

Внешний —I) надвірній, збвнішній, око-

лйшній, окільний, _ звёрхній. С внеш-

ней стороны —з зовпішнього йбку, з

околйшнього боку, збвні; II) (н а р у ж-

н ы й) —надвірній, знадвірній (Д в ё р і
на дв і р ні).

Внешность —I) (наружная повер-
х и о с т ь) —бтеоло, а (около х а т и е

б у л 6 о б б й т е д о щ ё м); II) (в и е тп-

н и й в и д) —зовнішність, ности; вн-
гляд, ду; взір, взору; ПІ) (н а р у ж-

ная сторона явлени й) —повізр-
хбвість, ости; позверховість, позвер-
хбвність, ности; зверхшеть, ности. По
внешности, внешним образом, внешне
и т. д. —на пбгляд, на бгляд, на око, з

погляду, з-6колу, звёрху, на взір.
Внешностью, наружностью, лицом (о
людях) —на врбду, на облйччя, на вй-
гляд.

Вниз —I) вниз, нанйз, донизу; II) (к
земле, на землю, на по л) —додб-
лу, на діл, дблі. Вниз головой —сторч,

сторч головбю, сторчака,сторчма, стбрч-
ки, до гори ногами. Вниз по течению —

за водбго.

Внизу —I) внизу, наниз^, епбдом; II) (в
низине, долине, напол у) —дблі,
долом, долиною, на долйні.

Вникание —вглядання в що, дохбдження
(до), чого.

Вникающий —уважний, вглядливий, до-
глядливий.

Вникать, вникнуть —вдаватися, вдатися

в щось, дохбдити, дійтй (до чого; вди-
влятися, вглядатися, вглянутися в що

(Він в усё вдаеться, все роз-

відуе. Він до'всьбго дохо-
дить. Уряд, що всім^ керуё,
все  з н а, у  всевглядаеться).

Внимание — увага, ги; (сильнее) —

пильна увага. Обращать внимание на

что-либо —завертаги увагу на що, ува-
ясати, зважати на що, класти увагу на
що. Не обращать, не обратить внима-
ния, оставлять без внимания —не звер-
тати уваги, не вважати, не (по)турати
на що, занехаювати, занехаяти що, за-
нёдбувам, занедбати що; нёхтувати,
знехтувам (занёхтувати) що, чим,

легковажити що, чим (Л е г к о в &•
ясить це питания і лег ков а-
жить цим питаниям). Прини-
мать во внимание, в соображение
что-либо —брати, взяли що на увагу,

зважати на що-нёбудь, уважали на
що-нёбудь, мати на увазі що. Прини-
мая во внимание —беручй до увагй
що, зваясаючи, уважагочи ітащо, маго-

чи на увазі що, з уваги % в огляду на

оно. Оказать внимание —дати увагу, ко-

мусь, показали увагу, зробйти ласку.

Заслуживающий, достойный внимания-

—вартий уваги.

Внимательно —уваяшо, уважливо, пйль-
но.

Внимательность —уваяшість, ности; ува,-
яышвість, вости; пйльність, ности.

Внимательный — уважний, уважливий,
пйльний (Стёжити пйльнимн
о ч й м а); (любезный) — упадли г

вий (Пр'й-ятелі н|ужа_ булй
т а .к і ш л ях ё т л і та у л а д л и в і
до   н е і).

Внове —I) не-що давно, недавно, по-пер-

вах; II) не по знак$.
Вносить, внести —внбеити, щу, сиш; вне-

сти; (много е) —повносити, шу, сиш..
Вносить в списки —завбдити, жу, диш;

завести, заносим, ношу, сиш; зане-
сти до спясків;  впйоувати,  вписати.

Вносный —внбшений (напр. грбші).
Вносное предложение (г рам.) —вла-
сы слова, впроваджене речения.

Внутренний —I) внутрішній, середбвий;
(нутряной,   утроб и ы й) —нутря-
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НЙй; II) хатній, домовйй (X а т н і
справ и).

Внутри —всерёдині.
Внутрь — у середину, до серёдини

(Увійшбв до серёдини (в ха-

ту).
Внушать, внушить — навівати, навіятп

кому що, надйхати, надихнути (над-
хнути) кому що, увідхнути, вмовляти

(вмбвити) в кого щось, піддавати, під-
дати кому що. Внушать мужество ко-

му —осмілйти, осмілити кого.

Внушение —I) навіювання, ння; навіян-
ня кому чого. Внушение свыше —над-

хнёння (навіяння) з нёба, II) Следо-
вать чьим-либо внушениям —іти за

чиімись намовами; III) (выговор)--
застерёясення, ння; напоумлення, ння;
вимбва, ви; нагана, ни. Делать вну-
шение — вичитуватщ вйчитати кому-

небудь, зробйти застерёження; (с и л ь-

н е е) —вислбвлювати нагану.

внушительный — значлйвии, показнйй,
промбвистий.

Внятно —виразно, чутно, розбірно.
Внятность —виразність, ности; чутність,

ности; розбірність, ности.

Внятный —виразний, чутнйй, розбірний.
Во-век —повік, до віку, до суду, до суду-

віку, на віки-вічні,  поки світ  сонця.

Всвлекание, вовлечение— затягання, ння;
втягання, ння; спонаджування, ння;

іВГЯіГненяя, ння; спонада, ди {в а т я-

таннядо   злбчину).
Вовлекать, вовлечь —затягати, -гтй, зна-

джувати, -дити, спонаджувати, сно-

надити. Вовлекать в невыгодную сдел-
ку—втягати в утратну справу.

Во-время —в час, на свій чао, вчасно,

впоріуі Как-раз во время —в сам чао,
саме впбру.

йовсе —збвсіМ^ цілкбм, овсі, геть, ані не

(А ні не думав цьогб робйти).
Во-вторых— цо-друге, удруге (Вйхо-

вала з йбг^о раз учителя,
вдруге' артист а-м у з и к у).

Вогнутость —увігнутість, тости; угнутість,
тости.

Вогнуть,-ся —увігн^ти, ся; угнути, ся.

Вогнутый —увігнутий угнутий, (Hi с
у в і Г; н ,у т и й). Вогнуто — увігнуто,
угнуто. Вогнуто-выпуклый —увігнуто-
опуклий.

Вода, воды —вода, ди. Вода тепловатая

—літепло, ла. Вода кипящая —окріл,
бпу. Вода чистая, свежая—погожа. Во-
да проточная —текуча;. вода, що збігая.
Вода подпочвенная^— зашкурня, поза-
шкурня. Вода ключевая —кринйчна,
.криничана,    джерёльна,   джерелівка.

Вода целебная— зцшшца. Вода мине-

ральная —мінеральна. За водой пойти
—по воду ліги. Как в воду канул —як

водою вмйло; як лиз злизав.

Водворение —вселения, ння; впровад-

ження, ння кого куди; осадження, ння

кого де. Водворение порядка, тишины

—утихомйрювання, ння; (с о в.) утихо-

мйрення, ння.

Водка —горілка, ки; горілочка, ки; Вод-
ка желудочная —яшвоткова. Водка до-

машнего  производства —самогін, гону.

Водник— I) водозбір, бору; II) (раст.)—
копйтёць, тця; копитняк, ка.

Водность —вбдяність, ности.

Водоворот —вир, ру; шум, му; нурт, ту;

коловертень, тня; крутіяс, іжіу (Н а й-

глйбші  нуртй  перепливав).
Водоем, водоемина —водбйма, ми; водбй-

мище, ща (Рбблятька м'я н і в о-

дбймища). Водоем для мочения
льна —мочило.

Водоемкий, водоемистый — I) водовмі-
сткйй; П) водобірний, водотяглий.

Водоизмещение —тонажність, ности; во-

доббсяг, гу (корабля).
Водолечение —водолікування, ння. Во-

долечебница —водолікарня, ні. Водоле-
чебный^водолікарний, водолічнйчий,
водолікувальний.

Водолив —водочерпальник, ка.

Водомер —водомір, ру; водомерный —во-

домірний.
Водонепроницаемый— непромокальний,

непросякальний,  неводопрохідний.
Водоотводный —водовідхйльний. Водоот-

водный жолоб —лотік, потоку, риштак,

ка; (в мельниц е)— потоки, ків. Во-
доотводная труба —рйнва (У нас на

даху лотік (ри ш^т а к) п е р е і р-

я«а.вів, став дірявий, вода з

лото к у не добігае до рйнви).
Водоотливный — водочерпальний, водо-

вичерпнйй; водоотливный насос —

смок, водовияёрпна кишка.
Водоохладительный — водохолодйльний.
Во до п о д'ем н ы й —водотяжний, гідравліч-

ний.
Водопоемный —заплавнйіт; водопоемный

луг —заплава, ви.

Водополье —пбвідь, води (яс. р.); пбвінь,
пбвени; водопілля, лля. Водополь-
ный,-ая вода —прибульна, прибутна
вода.

Водопровод— водогін, гб.ну; водопровід,
воду; водопроводный —водогінний, во-

допровідний; (относящийся к

водопровод у) —водогбновий, водо-
провідний.

Водопроводчик — водогбновий майстер;
водогінник, ка; водопровідник, ка.
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Водораздел —межиріччя, ччя; вододіл, лу;

розтіччя, ччя.

Водоснабжение —водопостачання; ння.

Водособиратель —водозбірник, ка.

Водохранилище (б а с с е й н) —водозбір,
зббру; (большая цистерн а) —во-

дозбірня, ні.
Водочерпальный —водочерпальний.
Водоочистительный — водочистйльний,

фільтрувалыіий. Водоочистительная
машина —водочистйлыія, ні; філыр,

pa.

Водружать,  водрузить —  I)  становйти,
влю, виш;  (сов.) поставим, постано-

вим,  закладам, закласти; П) вкбпу-
вати,  вкопати,  застрбмлювам,  застро-

ыйтн.
Воедино —до гурту, до купи, разом.

Вое н но п лен н ый —полонёний ; військбво-
полонёний.

Военнопленник —полонёник, ка; браиедь,.
нця; (ж. р.) полонянка, ки; браика, ки

(Д і в к а - б р а н к а,     М а р у с я - Б о :
г у с л а в к а).

Военноучебный — військбвонавчальний,
військбво-шкільний.

Военный —I) военний; II) військбвий. Во-
енный министр— віиськбвпй мініотр.
Военное время —воённі чаой. Военный
в противопол. штатскому) —

військбвий.
.Вожатый —поводйр, ря; иоводйти(а)р,

ря; проводар, ря; повожатий, водій, ія.
Вожделение —ладкадливість, вости; жа-

доба, би; хтйвість, вости.
Возбранение —заборона, ни; заказування,

ння; заказ, зу.
Возбранять, возбранить —забороняти ко-

му що, заборбнювати, бороним, забо-
ронити, заказувати, заказали кому.
Возбраняется —заборонено,  не  вільно.

Возбудимый — вразпйвий, дразлйвий.
Легко-возбудимый —легко-вражальниіі.

Возбудительность — зб^дливість вости;
збудність, ности; побудливість, вости;
побудність, ности; підгбнистість, то-

сти.
Возбудительный —збудлйвий, збудний,

побудивший, побудний, підгбнистий,
зво'рушнйй (Нехай кум не
спить, дайтейомучаркупер-
цівки: перцівка— горілочк.а
підгбнист а).

Возбуждаемость, возбудимость — вра-
жальність, ности; вразлйвість, вости;
дразлйвість, воем (Нервова враз-
лйвість).

Возбуждать, возбудить— I) збуджуватн,
будйти, жу, диш кого; збудити, жу,

диш; II) зворушувати кого, що; зво-
рушйти, розвор$шувати, розворушйм.

Возбуждать, будить охоту, желание а-

ком —заохбчувати кого до чбго, заохб-
тити, чу, типі; підохбчувати, підохбти-
ти. Возбуждать отвращение, омерзение

—викликам огйду, мерзйти. Возбуж-
дать, возбудить вопрос, речь —підні-
мати (знімати, порушувати) питания,

річ; (с о в.)—підняти (знятп, порушим)
питания, річ. Возбуждать,-дить деле
—порушувати, порушим справу, діло,
В —дить негодование— обурювати кого,-

Возбуждение— I) збудясення, ння; зб£-
рення, ння; подражнеипя, ння: II) обу-

-•рення, ння; зрушення,.ння.
Возбужденность — I) зб.удяіеність, збу-

реність; II) розбурханість, ліднятістѵ

тости.

Возбужденный — Т) збудя«ений, зворуше-

ний, роздратбваний; П) розб$'рханий г

обурений, зрушений, ліднятий, пал-

КЙй, розпалений, роз'ятрений. Возбу-
ждающийся —враясальний (п р и л а г.),

Возведенный —звёдений, виведений, збу»-
дбваний, піднёсений, вйнесений, зня-
тий, підиятий (Б у д й н о к звёде-
ний; стіни в йв едено. Лгодй-
н а—п і д и ё с е н а {н а в и с о ч і н ь).

Возвещать, -ся; возвестить, -ся —звіщати
(кому що), ся звістйти, ся, спові-
щати кого,-ся, сповістйтщ-ся^ озяай-
мувати {кому що), -ся, озйаймйти, -ся.
возвещенный —звіпіений, сповіщений,
ознаймбваний, проголбшений.

Возвещение —звіщення, ння;  сповіщен--
пя,   ння;   ознаймування,   ння;   прого-

лбшення, ння.

Возводить, -ся; возвести, -ся; возвесть,

-ся —ізводпти кого, -ся, звести, -ся, ви-
вбдити кого, -ся, БЙвеоти, -ся.

Возврат, возвращение (кого, кому)—-
вороття (Діждавсь іх ворот т я.
Тавороттйменівженебулб):
поворот, зворбт, повертання, ння; по-
вёрнення; возврат ч е г о-л и б о—
повертання, повёрнення, вороття, ття;
поворб(і)т, звертання (Тішилася
поворбтомдбброгон&стро го;,

возвратный, но —зворотний, по; пово-
рбтний, но. (3 в о р 6 т и а, поворот-
напошта. Зворбтнасйла за-
кбну); (г рам.) —зворбтний.

Возвращать, возвратить— вертати    кого"
до чого, що, кому, вернут, повертати,
повернули що кому.

Возвращаться, возвратиться — вертати-
ся, вернумся до кого, до чого, куди;
повертатися, повернутися.

Возвышать, -ся;  возвыоить,-СЯ — I)  ПІД-
німати, ся , (підіймати, ся) кого, гяо,
до чбго, над тебго, над що; {с о в.) під-
няли,   ся)   підійняти,   ся,  иідніматК'
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вгбру, ггідвйщити, ся; II) Возвышать,
возвысить    (устремлять    к    верху) —

піднбсити, ся, ігіднёсти, іся; Ізносити,
ся, знйти, оя. в—шаться (в —высить-
ся) —піднбситися, щуйя, сипгся; зно-

сйтися, щуся, сишся; зносйтиоя, шу-

іоя, шишея; вддйматися (зніматиея),
вйситися, височйтися.

Возгон, возгонка (хим.) —вйізгін, гону;

(сухйй) перегін, гону; перегнання,

ння; сублімація, ціі; переставлення,

ння.
Возгоночный —визгінний, переганяльний.
Возгараемость— ігорючість,    чости;   пал-

кість, кости; запальнісігь, ности. Лег-
кая     возгораемость   —   займальшюяъ,
ности.

Возгораемый —горючий, палкйй, запаль-

нийг .

Возгорание —загоріння, ння; займання,
ння.

Возгорать,-ся, возгореть,-ся —I) загорнти,

ся, загоріти, ся, запалйти, запалго-

ватися (Губка запалйлася й
почала горіти. Запалив с ь

к а з а я н я м). Займатися, зайнятися
{Д м е ш, д м е ш—н і я к не займа-
е т с я) ; запалати чим (3 а п а л а е

духом); II) (вспыхивать) —ви-

буіхати, вйбухнугш, спадашути. Воз-
гореться гневом —спалахнути   гнівом.'

Возгордиться, возгор деться —загордіти,
■ся, згордіти з чого, розгордітися,
розгордуватися, запишатися з^чого,
чим, запишнйтися (Запишнйвся
так, що й не приступит).

Воздаяние —відплата, ти; заплата, ти;

віддйка, ки; дяка, ки (Т и г и н е ш?
дйкаце правдива від мёне
за погйбіль могб люду).

Воздаятельный —відплатний, відмёсиий.
Воздвигай ие, воздвижение —будувашга,

ння; збудування, ння; опоруджуван-

ня, ння; спор^дження, ння; ставлек-

ня, ння; поставлення, ння; звёдіння,
ння; піднімання, ння; піднёсення,
ння; знёсоння, ння.

Воздвигать, -ся, воэдвизать,-ся, воздвиг-

нуть,-ся —I) (сооружать, с о з и-

дат ь) —споруджати, ся; спор^джува-
ш; споріудйти, сЯ; зводити, дау, диш,

ся; звёсти; Н) (поднимать, воз-

дым а т ь) —піднімати (підіймати), ся;

підняти, ся; піднімати, ся. вгору;
тдняти ; ся вгору; піднбсити, ся;

піднёстй, ся; знбсити, ся; знестй, ся;

Ш) (и о б у ж д а т ь на вражду

к о г о) —піднімати кого на кого, на

що.

Воздвигнутый— I) збудбваний, споруд-

жений, поставлений, звёдений, ліднё-

сений; II) піднятий, піднёсений, вне-
сений.

Воздействие —I) діяння, ння; вплив, ву;
сила, ли; вага, ги (Й о г о слова
не мають надо мною ваг й —

не оказывают воздействии);
II)   (н а ж и м) —натиск,   ску.

Воздействовать —I) діяти на кого, на
що; впливати на кого, на що; II) (н а-
ж и м а т ь) —натискам на кого, що
{іВи повйнні нагискати на

й о г о).
Возделывание —обробіток, тку; обрббка,

ки; обрббиення, ння; пбрання, ння;
управа, ви.

Воздел ывать,-ся, возделать,-ся (о з е м л е)
—обробляти, ся; обробйти, блю, биш,
ся; упбрати, оя; управляти, ся. (га л.).
Возделываемый' —обрбблгований, упра-

влюваний; возделанный —обрбблении,
упбраний, управлений, урбблений
(Упбрана нива. Урбблене
поле). Возделывать землю —оброблй-
ти зёмлго.

Воздержание —I) (д е й с т в и е) —э(в)дёр-
жування, ння; з(в)дёржання, ння;

утрймування, ння; утрймання, ння;

(о пище, лить е)— піст, посту {П і -

с л й дбвгого посту знов по-

чав п и т и); II) (свойств о) —іздёр-
жування, нвя; з{в)дёржання, ння; ут-

рймування, ння; утрймання, ' ння.

Воздерживаться, воздержаться —здёрж.у-
ватися, здѳржатиоя від чого, утрй-
муватися, утрйматися від чого, від-
тягатися, відтягтйся від чого; (б ы т ь

умеренны м) —міркуватися. Воз-
держиваться от вина —не вживатк
вина (горілки); в —ться от голосова-

ния —утрйшуватися, уггрймаяися від
голосуванвя.

Воздержанно —поздёряигиво, здёржливо,
по(в)стрймливо; (умеренно) — по-

міркбвано, помірно.
Воздух —I) повітря; (редко) вбздух,

об(в)ітря. Спертый, тяжелый воздух —

задуха; (и р и л.) —задунтливий, важ-

кйй дух.

Воздухонагревательный — повітронагрі-
вальний.

Воздухоносный —повітрогінний, духо-
провідний.

Воздухообразный —видний, повітрюва-
тий, повітрястий.

Воздухоплавание —літання в повітрі,
повітролітання, ння; повітроплавба,
би.

Воздушный —повітряний; (р е Д к о) —воз-

духбвий. Воздушное пространство—

повітря (повіттряна) прооторін. Воз-
душные течения —тёчіі в повітрі. Воз-
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душная   баня     (сушильный   шкаф) —

сушарня, ні.
Воззвание —I) поклйкання, ння; викли-

жання, ння; Н) відбзва, ви; заклик, ку;

поклик, ку; завивнйй лист.

Воззрение —I) (созерцание) — спо-

глядання,   ння;    П)    (в з г л я д) —пб-
гляд, ду   (Історйчні погляди).
Вырабатывать  свои   воззрения—дохб-

дитж, дійтй  до  свбіх поіглядів,  виро-

бляти, вйробити своі погляди.

Воззреть —споглянути  на  кого,  на  що,

зглйнути 'на кого, на що,' подивйтися
на кого,  на що.

Возка —возіння,    ння;    вбження,    ння;

В-ка  снопов  с   поля   и   время   этой
возки— возовйця, ці;   (также о с е-

н е) —коповіз, воэу.

Возлагать, -ся, возложить, -ся —поклада-

ти, ся (що, на кого); покласти, ся;

накладати, ся {що, на кого, жому);
лакладувати, ся; накласти, ся; ойяга-
дати. {що, на кого, на що) : 0 і л б к и

на правду складаймо на-

діі). В— гать, -жить надежды, надеж-

ду —иокладам (покласти) надіі, надіго
па кого, на що; вповати на кого. Воз-
ложенный —покладёний, накладёний
{обов'йзок).

Возле —біля (побіля) кого, чого, коло,

край, близько кого, чого, при кому,

чому, кбло боку у кого,- чийбго; {ря-
дом)— ббік, обіч, пббіч кого, чого;

пбруч кого, уряд за чим.

Возложение —накладання,_ ння; покла-

дання, ння (Н а к л а д а и н я о б о в'-
язків.  Покладання  надій).

Возмездие —відплата, ти; віддяка, ки;

заплата; (за хороше е) —нагорбда,
ди; (за преступлени е) —кара.

Получить возмездие —прийняти кару.

Нести возмездие —каратися.

Возместитель, возмещатзль— I) відплат-
ник, ка; розп латник, ка; віддячник,
ка; II) замінник, ка.

Возместительный —замінний. Возмести-
тельная долгота —замінна довгбта.

Возмечтать —I) замарити; П) вйсоко про

себе удумаои (и думати), загордіти,
запишатися.

Возмещать,-ся, возместить,-ся — I) (по-
полнят ь) —надолужувати, ся; на-

долужати що чим; надолужим, ся;

намагати чим; наганям, що чим; на-

гнати^ запбвшовати, ся; запбвним,
намагати чим; наганяги що, чим; на-

няти, ся; П) (у б ы^т к и, расход т,т) I
—вертати, ся; вернут и, ся; покривати, I

ся; покрйти, ся (к б ш т и, в и д а т к и,
в т р а т и); відпікодбвувати, ся; від-
шкодувати кому що.

Возмещение —I) надол^жування, ння;

надолуження, ння; II) віддарбвуван ■

ня, ння; III) вертання, повертання,

поворот, ту; покриттйі, оплата (к 6 ш-
тів, видатків, втрат); відшко-
дбвування, (с о в.) відшкодування,
ння.

Возможно —можлйва річ, можлйво, спро-

мбжно. Возможно что (вероятно) —ма-
буть чи не (іМ а б у т ь ч и н"е б а ч и в

я тебе). Насколько возможно —яко

(як) мбга, яік спромбга.

Возможность —змбга, ги; спромбга, ги;

спромбжність, ности; можлйвість, во-

сти; мбжність, ности; змбжність, но-

сти; {только о физической
возможности) — снага; {сп ед-

ет в о) —■ спбсіб. По возможности

(по мере возможности, в меру возмож-

ности) —по змбзі, по спромбзі, по мож-

лйвості, яко мбга. Иметь возмож-

ность— мати спромбгу, здужати, спро-

магатися.

Возможный —можлйвий, мбжний. Все-
ми возможными средствами —усіма,
мояслйвими засобами. Я нахожу, счи-

таю это возможным —я вваямо це за

мояслйве (за ' річ мояслйву). Делать,
сделать возможным —уможлйвлювати,
уможлйвити що.

Возмочь —змогтй, здужати, здоліти, спро.

могтйся, спомогтйся.
Возмутитель, возмутительница —I) бун-

тівнйк, ка; бунтівпйця, ці; .бунт'ар,
рй; бунтаржа, ки; каламутник, ка;

каламутшща, ці; ворохббник, ка;

в—ниця, ці; II) возмутитель,-ница

(душевн, покоя) —баламут, та; баламу-
та, ти; баламутка, ки; каламут, та; ка-

ламутниця, ці.

Возмутительность —обурливість, вости.

Возмутительный,      возмутительно — I)
(внушающий негодование) —

обурливий, во; (о тврат итель-

н ы й)— огйдний, но; II) (и р о и з в о-

дящий возмущение) — бунгів-
лйвий, во; бунтівнйчий, -че; бунтар-
ський, ки.

Возмущать,-ся; возмуггить,-ся — I) обу-
рювати, оя; бгунтувати, ся; заколот

чинйти; II) (о ж и д к о с т и) —каламу-

тити, ся; скалам^тити, ся; перекал'а-
мутити, ся: закалам.^чувати, ся; вака-

ламутити, ся; змутйти, ся; замутйти,
. колотим, ся; сколотйти, ся; (в о

многих места х) —поколотим, ся:

посколбчувати, ся; збивати, ся; збйтн,
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ся; збуряти, ся; збурити, ся; III) ба-
лам$тити, ся; забаламутити, ся; зба-
ламутити (кого).

Возмущение —обуірення, ння; заколот,
ту; ворохобня, ні.

Возмущенный —I) и II) скаламучений,
ско лечений, збйтий, збаламучений;
(негодующ и й) — об^рений; III )
збунтбваний, збурений, збаламучений,
повсталий, піднямй, зворохбблений.

Вознаграждать,-ся;    вознаградить,-ся  —

I) на(д>ор6дя«уваш (кого, чим); на(д)-
городйти, ся; винагороджувам ся;
винагорбдити, ' ся; дарувати, ся; об-
дарувам; (за причиненные
убытки) — відшкодбвувати ко-

го; відшкодувати, ся. Вознагра-
ждать чем за что — віддарбвувати
чим що; II) (наверстывать,
заменят ь) —надаігуясувати за що;

надолужитп; наганяти, нагнати, навер-

тати; наверн^ти, покривати, ся; по-
крйти, ся. Вознагражденный —I) на(д)-
горбджений, вйнагороджений; (з а

у б ы т к и) —відшкодбваний; II) (и а-

верстанны й) —надо лужений, по-

крйтий, навёрнений.
Вознаграждение —I) (действие): а'

на(д)горбдження, ння; винагорбджен-
ня, ння; (за (причиненные
убытки) — відшкодбвування, ння;

відшкодування, ння; б) (и а в е р с т а-

п и е)— падолужувашш, ння; (с о в.)
надолуясення,. ння; навёрнення, ння;

П) (самая плата, наград а)—
плата, ти; заплата, ти; на(д)горбда, ди;

винагорбдд, ди; віддяжа, ки; заслуга,

ги; заслужина, ни; (за причинен-

ии е у б й т к и);—відшкодування, ння.

Вознамериваться —иамірятися, заміря-
тися,  наважуватися  на  кого,  на що,

. задавайся, думати (Коли н а в а-

зк и в с я і х а т и, то 1 д ь).
Вознегодовать —обуритися на що, на

кого, проти чого, кого, огніватися.
Возненавидеть— зненавйдіти кого, що;

незнавйдим; узяти ненависть на кбго
(Я к ё моё ж и т т й б у д е та й і і,
як я в і з ь м у на н ё і нена-

висть?).
Возникание —по(в)ставання, ння; вини-

каиня, ння.

Возникать, возникнуть —по(в)ставати з

чого; повстати, настали; стати, вини-
кати з чого;_ вйникнути, уставам,

устати; з'являмся; з'явйтися; бра-
іися; взйтися. Возникает вопрос —

прветае питания.

Возникновение —по(в)стання, ння; вй-
никнення,   ння;   настання,   ння;   з'я-

влення,     ння;     (н а ч а л о) —початок,

тку.

Возникший— ло(в)сталий, насталий, вй-
никлий, зявлений, врбясдений, зрбд-
жеиий, нарбдясений.

Возобновимый —відіібвнпіі:, легкий до

понбвлення.
Возобновляемый —віднбвліований, понб-

влюваний, піднбвлюваний, відбудбву-
ваний.

Возопить, возопиять —заголоейти, шу,

сиш; залементувати; заквйлим до ко-

го, заволати до кого.       ,

Возражать, возразить— I) (отвечать)
—від(од)мовляти; відмбвити, влю,

виш; відказувам; відказати, жу, жеш

(Hi, —одказав він); II) перёчиги
кому, протп кого, заперёчувати кому;

заперёчити кому, чому. Возражаю-
щий— сперечалышй (при д.). Возра-

зить на возражения— відпёрм закид,

відказати на закид.

Возражение— I) від(од)повідь, віди; від-

каз, зу; від(од)мбва; П)- залерёчен-
ня, ння; перечёння, ння. Не допуска-

ющий возражений —несуперёчний.
Возраст— вік, ку (Дитячий вік);

веротва, вй (Цей дід одніёі so

мнбю верствй — одного со

мной возраста); літа, діт {М о і х

літ); доба, би {Ваш оі до б и). Воз-
растом —■ завстаршки, завстаріпіки,
устаршки штамп. С самого раннего

возраста —в самого манку. Зрелый
возраст —муяіні літа, дійшгдпй вік. По-
жилой возраст —літній віи. Преклон-
ный возраст— похйлий вік.

Возрастание — зростання, ння; зріст,
зрбсту.

Возращение —викохання, ння; викбху-
вання, ння; кбхання, ння; плек&ння,
ння (Вонй більш кулбвані,
ніж із евогб кбхання).

Возриться —вдивйтися, в'істися очйма,
напруяшти зйр, збру.

Возрождаемость —відроджённість, ности.

Возрождаемый —I) відрбджуваний; П>
відроджувальний.

Возрождение —відродження, ння; відро-
діння, ння; відрбдини, дин (На-
ционально -кул ьт$-рне від-
рбдження наш оі краіни);
новонарбдження, ння.

Возыметь что-либо —здобути що, здобу-
тися на що ; (ж е л а н и е) —забажати;
(м ыі с л ь) —здумати; надумати; іздо-

бутися на думку. Иметь намерение—
наміритися, заміритися.

Воинский —вояцький; військовйй. Воин-
ская повинность —призов, зову.
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Воинственный —войовнйчий, войовйтий,
бойовйтий.

Войсковой —військовйй.
Вокализация —вокалізація,   ціі;   вокаяі-

зування, ння.

Вокализировать —вокалізувати,   звокалі-
зувати.

Вокальный —вокальний, співняй. Вокаль-
ные    силы —голосов!    сйли,    співбчі
сипи.

Вокзал —вокзал,   лу.   Вокзальный— вок-

зальний.
Вокруг — навкруг,     навкрути,     округ,

окрути, круг, кругбм, понавкругй, нав-

коло, довкбла кого, чого. Стать вокруг

кого, чего —обстати, кого, що. Вокруг
да около —коло та навкбло.

Волеиз'явление —волевйяв, ву.

Волеспособность —волездахнѣсть,   ности.

Волнение— I)    (водыі) — хвилювання,

ння; II)  (душевное) —зворушення,

ння;  хвилювання, ння;  схвилювання,

ння; неспбкій, кою; ШІ) (возмуще-
нии е) —заколот,  ту;   каламугтй,   ття;

рбзруіх, ху; ворохобнй, ні.
Волнистый —хвйлйстий.     С     волнистой

гривой —хвилястогр&вий. С волнисты-

ми   извилинами   (о  .дереве) —завільку-
ватий.  В— тая  линия   в   орнаменте—

вилюжка, ки. Волнистое железо —яви-

ли сте залізо і(блйжа).
Волнообразный — хвилюватий.    Волно-

образное движение —хвилюванняі, ння.

Волнообразно— хвилйсто,    хвилювато.

Волокита    (яг.    р.) —тяганйна,   ни;    во-

локита, ти; воловбдіння, ння;    зволі-
кання,  ння;   зволбка, ви   (О у д о в а

тяган йн а.  Воловбдіння  б е з-

к о н ё'чл е. Зволікання в діло-
водств і). II) Волокита (м. р.) —джи-

гун, на;  зальогник,- ка;  женихлйвий.
баболюб.

волокнистый,    волокончатый —волокну -

ватий, волокн»(й)стий, пасмйстий,' жй-
луватий   С толстыми волокнами —ли-

куватий   (Л ь о н   помни, д а к   т а-

к и й пасмйстий стане. В ё р х-

н я шкаралуща на в о л 6 с в к о-

м ;у  горіхові   жйлувата.   Б у-

рйк ливуватий. Дйня   л й к у-

в а та). Делаться волокнистым —волок-

нуватіти.

Волокно —волокно, на; (о д н о) —волов-

нйна, ни; (п е н ь к и) —прядавина, ни;

<в дерев е) —жилка, ки.

Волос —вблос, су; са. Волосы —волбсся,
сея; вблос, су; креи, кіс. Волосы кос-

матые— ттаташ, патлі. С непокрыгыми

волосами —простоволбеий. До седых

аолос —до сивого вблосу, до сйвоі ко-

си.    Волос  конский   из  гривы— воло-

сёнь, ни; волосёня, ні; волосн», ні.
Волосность —волбсність, ности; капіляр-

НІСТЬ,   НОСТИ.         !':.,       '■'-■■ ■

Волосовидный —тонкий, як волосина,
волоейикуватий. .

Волость —волость, лости.
Волочить —I) волочйти, чу, чиш (В і н

в о л 6 ч и т ь) ; воловтй, чу, чиш (В і н

волчё); тятати, тягтй, турити, цу-

пиги, плю, шип {Насилу но г и
ійгне); II) витягати, пропжгати

<дріт).
Вольничанье —свавільство, ва; самово-

ля, лі.
Вольно —вільно (В 1 л ь н о б у л 6 ж й-

т и). Легко и вольно ему сделалось —

світ йомгу втору піднявсь.
Вольнодумный —вільнодумний.
Вольнослушатель —вільний слухач.

Вольность —ві(6)льність, ности (По-
етйчна вільність); неізалёж-
ність, ности; в —ность в_ обращении —

незвичайне (вільне) поводження, пня.

Вольт —вольта, ти.

Воля (свобод а) —воля, лі; свобода,
ди (Дай рукам вблю, сам пі-
дёшуневолю). Лишенный воли —

позбавлений вблі, заневільштй, поне-

вблений, заневблений. Сила воли- —

завзятість, тости. По своей воле —по

волі, по своій (власпій)_ вилі, із свои!
(власноі) вблі, своею волею, з доброі
волі, самохіть, самохіттю, охотою.

Волей-неволей —рад-не-рад, хоч-не-хоч,

хіть або й нѳхіть. Действовать напе-

рекор чьей воле —ітй протй чині вблі.
Исполнять, исполнить волю —вволйти
ЧИЮ волю.

Вонзать,-ся, вонзить,-ся— стромлйоті, ся;

встромйтн, ся, застромйти, ся, затб-
плювати, ся. затопити, ся; заганяти,

ся, загнати, ся; вганйти, ся, увігнати",
ся, вгорбджувати, ся, вгородйти, ся,

впинатися, уп'ястйся (Щ об не

в п и н а в с я в т f л о п а з у р а м и.

Затопив н і ж по саму коло-

дочку).
Вонь— смбрід, роду; емброд, ди; смердб-

та, ти; поганий дух; смердіння, ння.

Вонючий, вонький —вонючий, смердю-

чий, вонячий, смердячий (Як тут

вонюче).
Воображаемость, вообразимость —уявле-

ність, ности.

Воображаемый —примрійний, уявлгова-

ний, уявлений, думкою мальбванпй.
Воображаемый предмет г— примрійна
річ (Бона в с ім і я н у л а с я т ІІ-
ненькі, як у с и і х а, ю т ь с я, к р-

ли    уявляють    перед    собою
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я к у с ь    уявоньку    дуже    хо-
р 6 ш у).

Воображать, вообразить —уявляти, уявй-
ти,    влю,    вшп,    здумати    (думкою)
(Найгарніша    к р а с у н я,    яку
мбжна  собі  здумати  н'а  з е м-

лі).  Вообразить  себя   кем —пошйтися
в кого, здумати, що він хтось.

Воображение —уява, ви; уявлення, ння;

уявіння, ння.  Богатое  воображение—
багата, буйна уява. Горячее, пламен-

ное,      пылкое      воображение —палка

уява.

Вообразительный —уявнйчий.
Вообще —взагалі, загалом, загально, огу-

лом; (и о д р я д) —поспіль. Вообще го-

воря —загалом кажучи   (беручй).
Воодушевлять,   воодушевить —загрівати,

загріти,   запалювати,   запалйти   кого

до чого, надихати, надихати,   надих-

нути  кого   чим;   піднімати,   підняти,
шднбситп,   игу,   ісиш ■  ^ (ill і д н ѳ с іг й
духа  вгору);  додаважи   (додати
духа, додавати жвавого, но-

вого духа)
Воодушевляться, воодушевиться —заші-

люватися, запалйтися, надйхатися,
загоратися, загорітися, вхбдити (увій-
тй) в запал, набиратися, набратися
охёти, жвавого (нового) духу.

Воодушевленный — надихн'утий, над-

хнёний, пбвний жвавого (новбго)
духу, піднятий духом, оживілий;
(ф а и т а с т.)^заторілий, запалілий;
(возвышенны й) —піднёсений.

Вооружать,-ся; вооружить,-ся —озбрбю-
вати, збрбііти, ся; озбрбіти, ся; увору-

іжувати, ся; уворужитися.

Вооружение— I) о(у)збррювання, ння;

озбрбення, ння; уворужування, - ння.

Вооружение судна, крепости —гарма-

тування, ння; II) збрбя, рбі. В полном

вооружений —при пбвній збрбі.
Вооруженный — озбрбений, збрбйний,

оружний. Вооруженной силой— збрбй-
но. Вооруженный против кого —підбу-
рений на (проти) кого.

Воочию —навіч, набчно, зримо, в світ
оіка, в-очевйдь, в-очевидьки, очеви-

дячки. Воочию показывать —етавитп
перёд бчі (перед очйлга), навіч, в світ
ока пок&зувати.

Воплощать, ^воплотить —втілговати, вті-
лити, вжйвлювати, вживйти в кого і
в ^ кому. Воплощенный —втілений,
вживлений.

Воплощаться, воплотиться —втілюватися,
втілитися, вжквлюватися в кому, бра-
ти (взяти) тіло на себе, вббразитиая.

Вопль— збйк, ку; голосіння, ння; ле-

мент, ту,    рёпет, ту;    лементування,

ння; репегування, ння;  (однократ-
ный) —вйврик, ку.

Вопреки — наперекір, всулереч, веупір,
проти, противно   (Всупереч пра-

ву. Проти волібатькі в).
Вопрос —питания, ння; запитання, ння;

запит, ту;   (положение   дел а) —

справа, ви; річ, речи.

Вопросительный —запйтливий.   Вопроси-
тельный  знак— знак питания.  Вопро-
сительно —запй.тливо, допйтливо, з за-

питом.

Вопросный —питалышй,      запитальний,
запитнйй   (3 а п и т н і п іу н к т и).

Вопрошать, вопросить —питати, ся; запй-
тувати,  ся;   (с о в.)  запитати,  ся.  Во-
прошенный —запйтаний.

Вор —I)  злбдій,  дія  (ми. —злодіі); кра-

ди,   дія;   (о п и с а т е л ьн о) —хапкб,
ка;  торбохвДт,   та.   Вор   карманный —

кеіпенькбви.й майстер (злодій; кешёи-
пяк, ка; кешещ'р, pa. Стлаться Bopoivs

—літй в  злбдіі,  пустиггйея^ в  злодій-
ство (на зладія); II) самозванець, нця.

Воробьиный — гороб'йчий,    горобиний,
горобйнячий.

Вороватость -- злодійкуватість,    тости;

злодюжкуватість, тости.

Вороватый —злодійкуватий,    злодюжку-

ватий, ^хапкйй,    хваткий,  хаповйтий,
шкод лйвий     (ПІкодлйвий   кіт);
(и а с м.) —довгорукии %   Быть   ворова-

тым —дбвгі (липучі) руки мати. Воро-
вато —влодійкувато.

Воровство —злодійство, ва; крадіж, жу-

(м. р.); врадіж, жи (ж. р.); крадіжка,
ки; крадіння, ння; злодійство, ва. За-
ниматься воровством —злодіювати, зло-

діячити, красти.

Воронение —підчбрнювання, ння;  (мета-
лёве) чбрне полірування, ння; дама-
скування, ння.

Вороненный —чорноблйсковий,    подама-
" скбваний.

Воронить —гави  ловйти,  гавити;   (с о в.)
прогавити щось.

Воронить —надавати  чорнбблиск,  чбрно
полірувати (металі), дамасвувати.

Воронкообразный —лійкуватий; воронко-

образно —лійкувато.
Воронь —чбрний   нблиск,  ку  (на  мети-

лах); чорнбблиск, ку.

Ворот —I) (у одежд ы) —кбмір, pa; кбв-
нір, pa; (стоячи й) —сторчовйй, сто-

ячий; (н и з к и й) —обшивка, ии; (о т-

л о ж^н ой) — викбтистий,    відкотнйй,
викладчаотий; И)  (механ.) —колйво-
рот, баран, баба.

Ворота —брама, ми .{3 а л і з н а б р а м. а);
ворота,  ріт;   (у м.)  брамиця  (е д.  ч.)і
ворітка, ворітбк;  ворітия; тець, тців;
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ворітечка, чок. Ворота плетневые —лі-
са, ліска. Ворота запирающие выход-
ные улицы из деревни —нарина, ни;
коловорот, ту; коливорот, ту.

Воротила —I) орудар, ря; верховода, ди.

Он всему делу воротила —він усім
ділом ррудуе, над усім ділом орудар;

II)  (у в е т р. мельниц ы) —стріла.
Ворочание —I) повертання, ння; переки-

дання, ння; II) орудування, ння; ору-

да, ди.
Ворочать, воротить —I) (и о в о р а ч и-

в а т ь) —вернути, повертати, обертати,
завертати; И) (делами, деньг а-

м и, л ю д ь ы и) —крутйти, чу, тнш;

ловертатп, орудувати, чим, верховбди-
ти чим і над чим; III) (глазами)
— повбдитп (Дико поводить
о ч и м а).

Ворочаться — ворочатися, перевертати-

ся (Наче млин ворбчалася
всёнькуніч).

Ворошить, ворохнуть (сено) —neperpidti-
ти, перегребтй, перегромаіджувати,

перегромадитй, перевертели, иеревер-
нути.

Ворса, ворс (на сукне) —ворса, си. Без
ворсы —неворсянйй.

Ворсинки (у раст.) —ворсинка, нки; пу-

ховйнки, нок.

Ворсистый —ворсянйй, ворсистий, з вор-

сою. Ворсистый чрезмерно —кошлатий
(Оукнб кош л а те трохи).

Ворчание —I) бурчания, ння; II) (со-
бачье) —гарчання, ння; гаркоггня, ні;
(продолжительное) —■ гаркбт-
нява, ви.

Ворчливость —буркотлйвість, вости; бур-
чания, ння. Ом. Брюзжание.'

Ворчливый —буркотлйвий, буркун, на;

II) гаркотлйвий (собака), воркотлйвий
(кіт).

Во-свояси— додбму, до дворцу, до госпо-

ди; (и р о н и ч.) —на своё сміття, до

свогб смітника.

Восклицание— вйгук, ку; оклик, ку; пб-
гук, ку (Чу ю ть с,я вйгук и: «Hi,
б а—т а к»); {в о із г л а о, к лик) —ви-

клик, ку; поклик, ку; пбкрик, ку (В е-

оёпі по к лики луна ю ть по

гаях); (вскрик, в о п л ь) —бкрик,
ку; вйкрик, ку.

Восклицательный— покликальний, бклич-
ний. Восклицательный знак —знак

оклику.

Восклицать, воскликнуть —поклйкувати,
поклйкати, чу } чеш; поклйкнути, ви-
клйкувати, вйкликнути (клйкнути),
гукати, гукнути, вигукувати, вйгукну-
ти,  пог^кувати,  погукнути,   скрйкну-

ти, викрикати, вйкрпкнути; (вопи-
я т ь) —волати, заволати.

Воскобой ня^воскобійня, ні; воскобйтня,
ні; восколйтня, ні.

воскресный — недільшш, неділішній
(Недільні школ и. Н е д I л і ш-

н і й день).
Воскрыление (действие) — окрйлю-

ваия, ння; (с о с т о я н аі е) —окрилін-
ня, ння; піднёсення, ння; захоплення,

ни я.

Воскрылять, воскрелить —окриляти, ок-

рйлювати, окрйлити, захбплюватп, за-

хопйтн, плю, пиш (надіями).
Воспаление —I) запаленпя, ння; запалін-

ня ; пня (3 а п а л»е и я я м 6 ж е з р о-

бйтися в кожному орган і).
Рожистое воспаление, рожа —бешйха,
хи; бешйшниця, ці; огник, ка. Воспа-
ление сальной железки, века —ячмінь,
ня; ячмінёць, нцн; Ж) воспаление в

ранах —заятрення, ння; роз'ятрення
(ран).

Воспаленный —запаленний, розпалений.
(3 а п а л е л і о ч і).

Воспалительный —запальнйй. (3 а п а л ь.

на н а б р я к л і с т ъ, п /у х л и н а.

Запальні процбси). воспали-
тельный налет на губах от жажды,

жары —смага, ги.

Воспалимость —запалённість, ости.

Воспалять, воспалить— запалювати, за-

палйти, розпалговати, розпалнтя (3 а-

палйти кого гнівом). Воспа-
лять раны —роз ятрювати, роз'ятрйти,
лриятрговати, приятрйти, заяярювати,

заятрйти   (рани).
Воспаляться, воспалиться —запалювати-

ся; запалйтися, розпалюватися, розпа-

лйтися, займатися, за(й)нятися (В е-

лйким гнівом розпалйвсь).
Почки воспалились — піркй запплили-

ся. О глазах, ранах —ятрйтися, заятрго-

ватися, г заятрйтися, роз'ирюватися,
раа'ятрйтися, приятрюватися, прият-

рйтпся (О ч і ятряться. Н е х а й
горят ь, нехай ятряться ра-
н и).

Воспарять, воспарить— здійматися (зні-
матися), здійнятися, (знятися) вгбру,
зноситися, знестйся, злітати, злетіти,
злйнути (вгору), буяти. (н е с о в.)
(Буй л и в нёбо крйлами ор-

лйці).
Воспетый —оспіваний, вйспіваний, ус-

лйвлений піснями (в піснях).
Воспитание —вихбвування, ння; вихо-

вання, ння (П а н с ь к е виювіл-
ня; (вскармливание) —годуван-

ня, ння; агодування, ння; (в з р а-

щ и в а н и е) —викбхіування,  ння;   вй-
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кохання, ння;^плекання, ння; кохаи-

ня, ння (Книга про згодуван-
ня дітёй. Кіяъ свогб х б в у,

с в ого ховання. Опасйбі, моя

н ѳ н ь к о, з а т в о и к о X! а н н я ч к о,

що менё в й ж охал о).
Воспитанник —вихованець, нця; годова-

нець, нця; вйгодованець, нця.

Воспитанница —вбхованиня, ці; вихо-

ванка, ки; годбванка, ки; вйгодован-
ка, ки.

Воспитаннический —вихованський, вйхо-
ванців (р о д ѵ п.) (П о к а з а и о й о м у

роббти вйхованців).
Воспитанный —вйховаиий, вгігодуваний;

|(в з л е л е я н н ы |> —плёканий; (в и з-

вестном дух е)—поведений; (б л а-

г о в о с и и т а н н ы й) —добре вйхова-
ний, звичайний.

Воспитательный — виховнйй, виховаль-

ний; (редко) —вихова'вчий. Воопита-
тельно-исправительное  заведение__ви-

хбвно-поправний ваклад, будйнок
для виховання та поправи.

Воспитывать, воспитать —вихбвувати (й
ховати), вйховати; (в с к а р м л и-

в а т ь)— вигодбвувати, вйгодувати, го-

дувати, зголувати, ростйти, щу. стйгя;
зростйтп, щу, стйш; (л е л е я т ь)— ви-

кбхувати, вйкохати; (м н о г и х)— на-

кохатл, плекати, вйплекати, пёстити,
щу, стпш; вйпестити, щу, стиш; (в
известном дух е)—во'дйти, вести,
провадити, жу, диш; (сов.) повести;

(м н о г и х) повивбдити. Поставить де-

тей на ноги, научить уму-разуму— до-

води™, довести до пуття, до разуму,

подовбдити до рбзуму.
Воспламенение — запалення, ння; за-

паліиня, ння; розжёвріння, ння:

(в с п ы ш к а)— спалахнення, ння.

Воспламененность— запаленість, ности-
розжёвріння, ння.

Воспламеняемость— запальність, ности;

(легка я)— скорозапальність, ности;

палкість, кости.

Воспламеняемый (легко) _■ запальний,

скорозапальний, скороналкйй, пал-

ский, прудки if, на підпалі (Н а ф т а

прудка на підпалі. Палки й,
як губка).

Воспламенять, воспламенить— запалюва-

ти (запаляти), запалйти, розпадювати,

(розпалятп), розпалйти, роз.жёврювати
розжёврити (Запалйти с е р ц к
бажанням працювати. Стрі-
чарозжёврилавйомувгамб-
ване кохання). Воспламенять ко-

го стремлением к чему-либо или про- I
сто: к чему-либо— запалювати кого до I
чого    (Немирівські   муки.-ко-І

з a it 1 в до новбі війнй запа-

лили).
Восполнение —надолужання, ння; надо-

луясування, ння; (с о в.) надолуясен-

ня, ння; попбвнювання, ння; попбв-
нення, ння; допбвнювання, ння; до-

пбвнення, ння.

Воспользоваться —покористуватися чим,

з чого, скористуватися 'чим, з чого,

скористати(ся) з чого; (и с п о л ь з о-

в а т ь) —вйкористати щось, зужитку-

вати, зпожиткувати,  (с)пожЙти щось.

Воспоминание о чем —згадка, ки; зга-

дування, ння; пригадування, ння;

спбгад, ду; спогадання, ння; спбмин,
ну; . спбминок, ну; спбминка, кн;

память, ти; пам'ятка про кого, про

що, за кого, за що. В воспоминание

(на память о чем) —на памятку, на

спбминок, на спомйнку, на пам'ятаи-
ня, на нёзабудь. Исчезло всякое вос-

поминание о нем —слід загув за ним.

При одном воспоминании о ком, о чем

—на саму згадку про кого, про що.

Воспомоществование— запомбга, ги; до-

помбга, ги (Десять карббваи-
ців на допомбгу голодному).

Воспоследование— надтання, ння; від-
буття, ТТЯ.

Воспоследовать —■ статис^, сподіятися,
скластися, здіятися, настали, відбути-
ся. То, что ^за этим воспоследовало —

те, що після цьбго сталося.

Воспрепятствовать— перебйти, перепинй-
ти, перешкбдити, завадити, стати на

лерешкбді, стати на заваді, стати на

перемёті, стати на перечёні комусь,

чомусь (Що тобі перебило, що

ти не прийшбв до мёне? Як-
б и він не став на перешкоді
все   було-б   гаразд)..

Воспрещать, воспретить — забороняти,
(зоборонювати, боронити) заборонітн
(зборонити), завазувати, заказали (3 а-

кон, щозаборонйе тілесні
к аіі и. Дітям своім тёд зака-

жи р о б и т и).
Воспрещаться,   воспретиться— забороня-

тися. Воспрещается,   воспрещено —за-

бороняетъся,   заборонено,   не   вільно
завазано   (Не вільно сгодбю хо-

ди т и).
Воспрещение — зайолона, ни; 'заказ

зу /За борона Шевчёнкового
с в я. т а).

Воспрещенный — заборбнений, заказа-
ний.

Восприимчивость— принятливість, вости-

спринятливістъ, вости; похщ(о)плй-
вість, вости (Хороблйва спри-

нятливість до чбгось); (чув-
ствительност ь)— вразливість, во-
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сти; спринйтливіоть, восіги. восприим-
чивость к наукам— спринятливістъ до

наз'кя, (ук).
Восприимчивый — прпнятливий, спри-

нйтливий до чого й на що, покш(о)шш-
вий, похіпнйй, понятлйвий (Ум П 0-
х о н л и вий і бйстр и^й. П О X і п-
на дитйна. Понятлива дитн-
ч а п а м' я т ь). Чувствительный— враз-

лйівий на що (В р а л л й в и й н а і; 6-
ж е н д б к і р).

Воспринимать: — сприймання, ння;

приймання, ння; схбплювання, ння;

вбирания в себе.
Воспринимать, принять, восприять —

сприймати, спрййн/іТИ, приймати,
прийЕяти^ схоплювати, схопйти, вбн-
рати, вбрати в себе, похоплювати, по-

хопйти. Воспринимать ухом—вбирати
ухом, сприймати ухом.

Восприятие —сприймання, ння; прий-
мання, ння; (с о в.) сприняття, ття;

похбплювання, ння; схбплювання, ння:

(с о в.). схбплення, ння _ (В с і и а ш і
(с] п р и и м а н н я з в ѳ р х н і х р ѳ-

ч ё й).
Восприятый — сприйн&гий, принятий,

похоплений, схбпленпй.
Воспроизведение —відтворювання, t ння;

і(с о в.) відтвбрення, ння; репродукция,

ціі' (В і д л в 6 р е н н я с п р а в ж н ь о-

г о ж и т т я —н а с ц ё н і) ; (а т е с н е е)
— вііддавання, ння; нчлпача, чі ОТ б ч-

н а в і л д а ч а в і р м ё н с ь к о г о ак-

центу); прказування, ння; понбвлен-
ня, ння; відновлення, ння; віднб-
ва, ви.

Воспроизведенный — відтвбрений, зре-

продувбваппй; (а теснее —точно

н е т о ч и о) — юдданий, показаний,
понбвлений, відновлений.

Воспроизводимый —I) відтвбрюваний, ре-

продукбваний, віддаваний, показува-

ний, понбвлюваний, віднбвліований ;

II) могущий быть воспроизведенным —

відтвбрняй, репродувовняй, віднбв-
вий, поновймий.

Воспроизводительность — відтворність,
ности; відтвбрчість, чости; дар відтвб-
рення; репродукпійність, ности.

Воспротивляться, воспротивиться —отой-
ти (стати) опором (и бпір) проти кого,

чого, оииратися, опергмоя прбли кого.

чого ѵ кому, чому, гіротйвитися (спро-
тивлятися), спротйвитися кому, чому,

проти кого, чого, опинатися проти ко-

го, чого;^ (упрямо упереться)--
усупротйвитися проти кого, чого.

Воспылать —запалйти, запалйтися, ро-і

палитігая^ зайнйтипя, заігорітися (пи-
вом,   'коканням).   Воспылать   жаждою I

работы,   деятельности —запалйтися до
праці до дійльности.

Воссоединение —приеднання, ння; но-
воз'еднання, ння; новозлучення, ння;

з еднання, ння; злучення, ння.
Воссоздание —відтвбрення, ння, відбуду-

вання, ння.
Восставать, восстать —I) повставали, пов-

стали, ну, неш; (подниматься)—
уставати, устали, підніматися, підня-
тися, ставати, стати; II) (спорит ь,

противитьс я) —змагатися прогн

кого, чого, бути (стати) протйвним чо-

му, зевзятися на кого. Восставать из

развалин— повставали (повстати) з

руін (Повета ю ть зруйнбвані
міста). Восставший —повсталий.

Восстание —повстання, ння; (смута) —

ворохібня, ні; рбзрузі, ху; заколот, ту.

Поднять восстание —зняти повстання.
Восстановительный — відбудбвчий, від-

новний, приворбтний; (о п и щ е) —під-
живнйй.

Восстановление— -I) відбудування, ння;

віднбвлення, ння; понбвлення, ння;

онбвлення, ння; (и е с о в.) відбудбву-
вання, ння; понбвлювання, ння; онб-
влювання, ння; завертання, ння, (на-
прик.,   панщини).    Восстановление  в

■ правах —повёрнення прав. Восстано-
вление сил —віджйвлення, ння; під-
яейвлення, ння; 'II) (подстрека-
ние) —підбуріоваі-іня, ння; підбуреи-
ня, ння; настрёнчувания, ння; на-

стрёнчення, ння; збивання, ння про-

ти кого, на -кого; HI) (хп м.) —рѳдуку-

вання, ння; зредукування, ння; віднб-
влювання, ння; віднбвлення, ння; роз-

скйснювання, ння; розскйснення, ння.

Восстановлять, восстановить —відбудб-
вувати, вздбудувати, зводити, дясу г

диш; звестй; (много е) —позвбдитп,
іжу, диш (Я п о в в б д и в о л т а р і,
що впали); відновлягги, віднбвлю-
вати,_ відновйти, влю, виш; оновлйти,
оновйти, влю, виш; поновляти, поно-

вили, влю, виш. Он восстановлен в

правах—йогб віднбвлено в правах,

йому привёрнено нрава. Восстанавли-
вать СВОИ СИЛЫ --- ПІІДіЯЫІВЛНТИСЯ', ЛІД/КІІ-

вйтися, відживлятися, відясивйтися.
Восстановивший силы —віджйвлеиий,
піджйвлений. Восстанавливать про-

тив кого-либо —підбурювати, підбури-
ти, настрёнчувати, настрёнчити. про-

ти кого, збивати, збйти' проти кого,

підіймати, підняти на кого, дратува-

ти протй кого. Восстановительная ор-

ганизация —відбудбвча організація.
Восток— схід, сходу; схід сонця (И о-

молились на схід сонця. Д 6 в-

го жив на сход і—і в Турёччи-
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н і, і в П ё р с і і)~ На востоке (с во-
сточн. стороны) —від схід-сонця, з-під
сонця (Видно в І Д С X і д-с 6 н ц я

гай).
Восторг —надпорйв, ву; захват, ту пе-

ред чнм-нёбудь; (увлечение) —за-

хбплення, ння чим-лёбуць; екстаза,

зи; ентузіязм, му. Приводить в во-

сторг —поривати, иадпоривати; (у в л е-

к а т ь) —захбнлювати, захопйти (А р-

тистйчна гра порнван г ля-

дач ів). Не помнить себя от восторга

—не тймитяея від, ѳ чогось.

Восторженно— надпориваючись, в захва-

том, з захбпленням, захбплено, енту-

зіястйчно.
Восторженность —надпорйвність, ности;

захбпленість, ности; ент-узіястйчність,
ности (В його похвалах ч £ л а-

ся а ж надпорйвніст ь).
Восторжествовать —затриюмфувати, взя-

ти гору, верх. Восторжествовать над

врагами, над трудностями, над препят-

ствиями— подоліти (подолати) воро-

fib, трудяощі, перепбни: переборбти
труднощі, перепбни. Я (он) восторже-

ствовал —мій (йогб) верх.

Восточный —східпий, сходовйй (вітер),
оріентальний  (фантазія).

Востребование —домагання, ння; зажа-

дання, ння. Письмо до востребования
—лист до зажаданпя, до запптання

Востребовать— вйправити, влю, виш (Ц і
іг р 6 m і в а р т о з н ь б г о в й п р а-

-в и т и), зажадати.

Восхваленный — вйхвалений, похвале-

-ний, уславлений.

Восхитительно— чарівлйво, чудбво, ча-

рівно (Глнньмо на Зарбсся:
я к-яе етамхброше, якчудбво).

Восхищенны й— захбплений, причарбва -

ний.

Восход —схід, сходу. Восход солнца —

схід сонця, світ сонця. До восхода

солнца, до рассвета— до схід сонця,

до сходу сонця. С восходом солнца—

при схбді сонця. К восходу солнца—

ПІД.ІОХІД  сонця.

Восходящий— I) (прич.)— той, що схо-

дить. Восходящее солнце— сонце, що

сходить, сбнце на сході. Страна восхо-

дящего солнца— кра'ша сбнячного схо-

ду; П) (и р и л а г а т.) —висхіднйй, го-

ровий, верхобіжний. Двугласные, вос-

ходящие и нисходящие— дифтонги ви-

східні й нисхідні. (Лінія верхо-

6 і ж н а та н и з о б і ж и а; иначе:

висхідна та ни с хі дна). Восхо-
дящее направление (прочь от земли)
—відзёмний напрям. Восходящая поч-

венная вода —самопіднбсна вода.          і

Восхождение— схід, сходу (схід сбнця),
вйахід на гору, піднйття (Піднйт-
т я н а А й-П ё т р і).

Восчувствовать — відчути (В і д ч у т и

к р а с у п р и р б д и).
Восшествие —зіходини, вшёстя, тя.

Восьмиугольник — восьмикутнпк, ка.

восьмиугольный —восьмпкутний.
Вот — от, он, ось, ото, оцё, ось (0 т т о б і

и г р б ш і. Т а 6 и во н й. Ото (о ц ё)
дйво. Ож підй та подивись).
Вот-же —отб-ж. А вот-же —ба (А и е

з р б б и ш ц ь о г 6. Б а, з р о б л ю). Да
вот, да вот-же (да даже)— ба (Б а н а-

віть і тепёр почуваю та кий
саме біль. X о ч він собі і си-

рота, та б а, і о т ц I в с ь к и й сия

не буде такйй). Вот что— ось що

Как вот, как вот уже —аж, аяг ось, аж

от. вот то-то и есть — а тож-то, отбж-
то й вонб (Ми не тою дорогою

поіхали. А т о-яс-т о, щонетбю).
Вот как-будто— от-би то (О т-б и той
полёгшало трохи вчбра, а

сьогбдні знов гіргпе). Вот по-

тому, поэтому —ото-ж, тим-то. Вот-вот
—ось-ось, от-от, затого, далі-далі. Вот

где, вот здесь— бнде, бсьде, бсьдень-
ки бсьдечки, аж бнде, ая? бсьде, отут,

отутечки. Вот там —отам, онтам, о(н)-
таменьЕИ, отамечки. Вот сюда —осюдй.
Вот куда —бнкуди. Вот туда —отудй.
Вот теперь— отепёр, отепёреньки. Вот
когда— аж ось (6т) коли. Вот когда —

отоді. Вот каким, вот таким образом,
вот так-то —ось-як, ось-так, оттак, та-

кеньки, отакеньки, отакечки, так-та-

ки. Вот какой— оттакйй, отакий. Вот
этот —отцёй, оцбй. Вот это —оцё, ото,

Вотще —мирно, надарёмно.
Вояж— пбдорож, жи; подорожування,

ння; мандрівка. ки.

Воюющий— войовйй. Воюющие стороны

—супротивники, оупротйвні оторопи.

Впадать, впасть— I) западати, запасти,

впадали, впасти; II) попадатися, по-

пастися, діставатися, дістатися, вда-

ватися, вдатися, вкидатися, вкйнути-
ся. Впасть в бедность— зубоягіти.
Впасть в несчастье —на біду зійтй,
дістатиоя в біду. Впасть в меланхо-

лию, тоску —задосадувати, занудьгува,-

тй, вдатися в меланхблію. Впасть в

уныние— дійтй до зневіри, вдатися в

тугу. Впасть в бессознательное состоя-

ние (при б о л е із і-і и)— знепритбмні-
ти, втратнти свідомість. Впасть в обмо-
рочное состояние— зомліти, умліти.
Впасть в летаргию— замирали, 'замёр-
ти, обмирали, рбмёрти; ИЗ) (о реке)
—впадати, впасти, вливатпея, влйти-
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ся, втікати, втектй, чу, чёш; вплявати,
подавали воду, допливати, пшдатпоя,

ввйнутио».
Впадение —I) западання, ння; II) (о р е-

к е) —впадання,  ння;   впадіння,  ння;
впад, ду; вливания, ння; (с о в.) влит-
тя, ття; втечіння, ння.

Впаивать, впаять—I) влютбвувати, влю-

тувати.  Впаивать, впоить— П) впоіти,
напойги (горілкою);  вдягати, втяігтй в

піяцтво.
Впалость — запалість,    лости;    ямкува-

тість, тости.
Впалый —запалий, западистий,   ямкува- |

тий.  Впалые   глаза,   щеки —ямкуваті
(запалі,  позападалі)   бчі,  лицё.   Впа-
лые    бока,    грудь —западисті     ббки,
груди.

Впервой,    впервые —упёрше,   поперше,
упёрве, впервині, по пёрший раз. Не
впервой, не впервые —не первина, не
первинка.  Разве   это   впервые? —кіба
це первина (первйнва)?

Вперегонку —навйпередви.
Впереди —попёреду, спёреду, перед, по-

перёд^ поперідь.  Впереди  всего, впе-

реди всех —посамперед, всампёред, на
чолі.  Быть впереди —б$ти на пёреді,
вести   перед.    Продолжение    впереди

(впредь) —далі буде.
Вперять, вперить (глаза, в з іг л я д) —

втупляти, втупити, втокмйти, затбплю-
вати,  затопйтж  бчі,  погляд, видивля-

твоя, вйдивитися на кого.

Впечатление —вражіння,   нпя.   Произво-
■ дить,  произвести   впечатление —спра-

вляли, справити, робйти, зробйти вра-

жіння на кого, норушати, порушили

кого. Производить, произвести на ко-
го сильное впечатление —>(думе)   вра-

жати, вразйти кого, дохбдити,  дійтй
до душ! (до сёрця) кому,  запасти в

дугпу, в сёрце кому. (Гі к р а с а, в р а-

зйла його). Произвести на^ кого не-

приятное    впечатление —справити   на

кого   прйкре   вражшня.  По  первому
впечатлению —з найпёршого вражіння.

Впечатлительность —вразлйвість,   вости;

спринятливість, вости. г

Впечатлительный —вразлйвий,   спринят-
ливий.

Вписывание, вписание — впйсування,
ння; вписання, -ння; запйсування,
ння; записання, ння. Вписывание в

реестр, список —заведения до реестру,

реестрування, ння; зареестрування,

ння.

Списывать, вписываться, вписать, -ся —

впйоувапи, ся; вписали, ся; ізапйау-
вати, оя; записати, оя. Вписывать в

список,  реестр,  книгу —завбдити  (за-

вести) в реестр (до реестру), кнйпуі (до
книги), реѳструвати, ся. Вписанный,
записанный в список, реестр —заведе-
ний до реестру, зареестрбваний.

Вписной —вписнйй, впйсаний.
Впитывать, впитать —впивали, впйти,

вбирали, у(ві)брати, всисати, увіссати,
вейчувати, вситйти, вембктувати,
вамоктати, втягатп в себе. Впиты-
вающий в себя —прийнятущий. вби-
рущий, беркйй (Земля на весні
в б и р у щ а —з а р а з у себе воду

в бир а е).
Вплотную— I) щільно, тісно (Правда-

б о чиста й добро з красою

з' одна лися щільно. Козаць-
кі чайки щільно обступили
турёцькігалерп). Вплотную под-

ходить к чему —тісно підхбдити до чо-

го; II) (о еде) —до-ехбчу, до не(с)хбчу
(Н а і в с ь до неохоч у).

Вплоть— аж до (Аж до кінця).
Вплоть по что —аяс по (Наівсь, на-

пивсь ажио саме горло).
Вплывать, вплыть —впливатп, вплив-

(с)тй, припливтй, приплив(с)тй.
Вполголоса — півголосом, стиха, сти-

хёнька.
Вполне —цілвбм, цілковйго, сповна', геть

(Геть до нащадку, до краю).
Впопад —до речи, до діла, до ладѵ. Не-

впопад —не до речи, не до лад$. Не-
впопад сделать —не до ладу зробйти.

Впопыхах —спохвату, пбспіхом, пбхап-
цем, хаптом (П 6 с и і х о м т в о-

гіяться и ові фбрми життяна

У к р а і и і).
Впорожне —порожнем, порожняком (Н і-

чбго не везё, іде порожня-

к 6 м).
Впору —впору, вчас, вчасно, в свій час,

саме в час, до речи. Быть впору (о б
одежде, обув и) —бути в міру, до

міри.

Впоследствии —згбдом, пбтім, потому,

опісля, навпісля; (п остепени о) —

де-далі (Щ е він цьбго не и а-

вчйвеь, але де-далі на-

вчйться).
Вправду —справді, направду, насправ-

ткк.
Вправо —I) управбруч, у праву руч,

правбруч, на праву руку. Поворачи-
вать вправо —брали управбруч. И) По-
нукание на лошадей —гаттй, цабё.

Впрах —до пня, до ноги, до щёнту, до

рёшти,    до    останку   (В й н и щ и л и

о г у д и и у до н о г й, д о щёнту).
I Впредь —наперёд,   далі, над&лі, аж до.
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Впредь до изменения —аж до дальшоі

зміни. Продолжение впредь —далі буде.
Впроголодь —надголодь, ббголодь.
Впродолжение чего —прбтягом чого, на

(в)прбтязі ^чого, через щб, крізь що,

еа чбго (Ч б р е о у с ю з й м у -о л а б у-

вав. Крізь уою бсінь б у л а н'е-
I тбда. Запёршоідобйпанува-

ла мертва церкбвно-с ловя н-
с ь к а м б в а).

Впрок —I) на добро, на пуття, на ко-

рпеть, на пояситок (К р а д е н е не

п 1 д е й о м у н а д о б р б); II) па ехбв,
надалі^ на далыний час, про запас

(О ел яни солили м'»со г на

ехов. Надбае масла на д а л ь-

ший час, про запас.

Впросак (попасться) —вскбчити в клопіт,
вклепатися.

Впрочем —протё, в-тім, а протё, а в-тім,
.врёшгого (А в-тім, -робіть, як с а-

м і знаете. В і н, з р б ш т о ю,

цьбго й не казав).
Впрыскивание, впрыск —впнрекування,

впбрскування, ння; вир-йск, ку.;

Впрягать, -ся; впрячь, -ся —запрягали, ся;

еапрягтй, оя; (реже) —впрягали, ся;

впрягтй, ся. Впряженный —запрЬке-
яий.

Впрямь —I) просто, прямо; II) справді
(I справді, чого булб гиіва-
тися?). Веди дорогу впрямь, до кон-

ца —вказуй дорогу просто (прямо) до

кінця.
Впускать, впустить— нусікати, лустйти,

щу, отищ; впускати, впустйти, щу,

стиш (Не пуска ю ть в хату но-

чувать). Впускать, впустить когти
—впинати, вп'ястй надури: (к а п л и

в_ілаз а) —вкапувати, вкапати (вкап-
нути) каплі в бчі, закапувати (закапа-
ти) очі. і

Враг —Т) вороа\ га; (у-м). воро(і)жёнько:
(м н.) вороги, воріясёньки; злобйтель,
ля; лька, ки; лиходій, дія; дійка, кп;

яапасник, ка; ня,^ці; неприятель, ля;

лька, ки; супротивник, ка; ниця, ці
(То мій давній ворог. Ой к а-

з & л и воріжёньки люди).
Вражда —ворогування, ння; ворожнёча,

чі; неприязнь, ни; (разрыв д р у ж-

б ы)— нёзмир, ру; рбзбраг, ту (Н ё-
змир між іх пішбв). Питать
вражду к кому-н.— ворогувати проти

жогб.
Враждебно —ворбясе, неприязно, иепрп-

хйщьно; в —но относиться к кому —во-

рогувати проти кого; в — но относя-

щийся к кому, враждебный— ворбжий
до (для) кого.

Враждование —ворогування, ння.

Враждовать— ворогувати на (проти) жѳ*

го, зазлість мати на кого-.

Вражески— вороже, по-вороясому.
Вразброд— врОзтіч, різно, урозпаш (іВ і в~

ці хбдять врбзпаш. Худоба,
пііплаврбзтіч).

Вразброс —у^розвйдку, в розкид, рбзки-
дом. (И я н и й б у в, у с ё н ь к у

6 д і ж рбзкпдом р о з к й д а в).
Враздробь —наріено,   на-рбздріб.
Вразумление —навчання на дббрий рб-

зум; наноумлення, ння; напучування^

ння; (с о в.) напутіння, ння; напо-

мни, ну.

Вразумительность — врозумливість, во-

сти;  зрозумілість, ЛОСТЕ.

Вразумлять, вразумить —напоумляти, на-

поумити, нашучувати, напутитж Вра-
зумленный —напоумлений, напучений,.
навчёний  на дббрий рбзум.

Врасплох —зненацька, несподіван». За-
стать врасплох —застукати, заскбчитя;
кого.

Врассыпную —урбзтіч, урозсип, урозно-

рбшкп, порбзницею (П о ч а л и л я х ж

порбзницею куди-зра ті-
к а т и).

Врать —брехати,  (с о в.У збрехати, брех-
нути,   побріхувати,   брехнёю   точйти

'(На    все    село    побріхуе    н as

м ё н е).
Врач —лікар, ря; (о женщін е)—лі-

карка, ки. Врач ветеринарный —вете-

ринарний (лікар). Быть врачем —ліка-
рювати.

Врачебник —лічёбник, ка; лікарський по-

радник.

Врачебный —лікарський.
Врачевание —лікування, ння; грднн.%.

ння.

Врачевать, -ся —лівувати, ся   гбіти, ся-

Вращать, вращаться — повертати, ся^

обертати. ся, врутйти, ся, кружйти
(Земля в р у ж й т ь навкбло-
с 6 н ц я). Вращаться в чем —оберта-
тися в чому.. Вращаться в обществе —

обертатпея в товарйстві.
Вращение —круяшшя, ння; крутівня,,

лня; обертання, ння; повертання^.

ння.

Вред — шкбда; (я о в р е at ден и е) —

вада; (от тяжелой работ ы) —

підсада (Ми так и е ре еа дим о»

це дерев-цё, що ніякоі вадіг

й о м у не буде). Вред причинять,»

причинить, приносить, принесть, на-

носить, нанесть —шкоду чинйти, шко-

ду вчинйтй, шкодити, пошкодити, на-

шкодити, вадити, завадити, шкодлй-
вим бути.

Вредить —вадити  кому     (Л е д к ч о м у
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животбві й пироги вадять),
шкбдити кому (Це мбже шкоди-
тп нашій справі), підкбпувати
кого (Своісвоіхпідкбпували).

Жредный —вадкйй, вадлйвий, шкідний,
шкідлйвий. Вредно— вадко, вадлйво,
шкі(о)длйво, вадить, шкодить (Вино
ме ні не вадить).

«Времена —часй, сів.
временем —часом,  часами.
временной, временный —тимчасбвий (на

той час), хвильовйй, хвилйнний. Вре-
менно —тимчасово, дочасно, до якб-
гось часу, покй-що.

-Временность —тимчасовість, вости; до-

часність, ности.
Шремя —час,   часу;   пора,   ри; _час-пора;

часйна, ни; година, ші; доба, би. 'Ко-
роткое время —малйй    час,    часбчок,
часйнка, мала часйна. В короткое вре-
мя —за -малнй час, не за великий час,
ва  малу    часйну.     Продолжительное
время —великий час, девший час. Во
время (во времена) кого, чего —за кё-

■то, за чего, за часів когб, під що, під-
час чогб, при чому, сёред чого (или
■проототвор. л а^т.) (Б у в щ е з а

пансьвого   права   кубарем,

-за   кухаря). Около того времени —

блйзьво того чйсіу. В это время —в цей
час, під цей час, сей час тут, у цю пбру,
в ціі пори.   Все время —весь час, раз-у-
раз, раз-по-раз. Со времени перед чем—

«-перед чого. В последнее время —остан-
нім часом, останніми часами. В тече-
ние непродолжительного времени —не

;за великий час, на прбтязі (прбтягом)
недбвгого часу. Время дообеденное—
-задобіддя, задобідня година. В обеден-
ное время —в обіди. Время  послеобе-
денное —пообідній    час,    сполуденок,

нку.    В  урочное   время —в^слушипй
"час  (годину).  В свободное время —на

. дозвіллі, гулйщого^ часу, вільного ча-
ет, на гулянках, гулянками, гулягочи.

Неблагоприятное, бедственное время —

-ЛИХЙЙ    час    лихоліття,    лиховщйна,
-тяжка година,  знет-іддя,    знегбда.    В
лучшие     времена —за  крагцих   часів,
кращими часами. В настоящее время

—тепёр,   тепёреньки,   тепёречви,   нй-
ні.     Время   будущее —час   майб^тній,
лрийідѳшній;  (г р а м.) —майбутній час.

Настоящее  время  — тепёрішній час.

Прошедшее время —минулий час.

Времяисчисление —хронолбгія, гіі;  літо-
чйіслення,   ння    (У    нас    л і т о ч й-
слення  ведётьс я  з  того  ча-

су, як   иародйвся   Христб с).
Врожденность —прпрождённість,    ности.

Врожденный —прирождённий,    врбдясе-

ний, природжений, прирбдній, родй-
мий, зрбду  (В і н з р б д у маляр).

Вручать, вручить —доручати, доручйти,
вручали, вручйти, подавали, подати

до рук. Поручать —приручали, приру-

чйти. Врученный —доручений, вруче-
ний, до рук пбданий, приручении.

Вручение —доручання, ння; доручіння,

ння, вручіння, приручіння, давания

до рук.

Вручитель,-ница— доручяик, жа, ниця.

ці; доручйтель, ля; доручйтелька, ки;

віддавёць, вця; віддаваля, лі.
Всаживать, всадить— I) (в з е м л ю к о л,

лопат у) —стромляли, встромйти, за-

стромляти, застромйти, засаджувати,

заоадйти, заганяти, загнати; II) (штык
к и и яс а л) —застромйти, затопйти, за-

гнали; (н о ж)— вгородйти, затопйти, за-

гнати, увігнати; III) (гвоздь,
п р о б к у) —забивати, забйти, заганя-

ти, загнати, угнали, засадягувати, за-

садити, всадйти.
Всасывание,    всосание — всмбктування,

ння;     заомбішгування,    ння;     (с о в.)
всмоктання, ння;   засмоктання,   ння;

всисанпя,  ння;    вбирания,  ння; втя-

гання, ння.

Всасывательный— (в)смоктальний, вси-
сальний.

Всасывающий — смоктущий, вбирущий
(Смоктущий колбдязь). Вса-
сываемы й —всмоктуваний.

Все — все, усе; (усилительно) —

всёньке, всячина. Все решительно, со-

вершенно все— геть усё чисто, геть

чисто все, все до крйхти, дочиста,

усюіньке. Все-таки, а все-же— а таіси,

протё, а протё, в тім, а в тім, все-ж'
а все-ж (Геть усёньке добр 6

піпілб мирно). Больше всего— над

усе (Бона все ходит ь, з уст
ні па ри).

Всевозможный— всякий-можлйвий, вся-

кий-превсякий, геть усяжий, всемож-

ливий. Всевозможные места —всі усю-

ди (3 усіх усюд(ів) нарбду
йдё).

Всегда— завсіди, завсігди, завжди, усё,
раз-уьраз, повсякчас, новсякчасно; (п о-

л о н и із м)— 'завше (Бона з а в с і д и

так ходить. Жив дома коло

тата не ра з-у-р аз, а т і л ь к и в а-

к а ц і я м и).
Всегдашний —завсідний, завясдённий,

завждішній, повсякчасний, повсічас-
ний; (бессменны й) —невивбдний
(Невивбдні гбсті в хаті).

Всеконечный, -но —доконёчний, но; до-

кбнче, доконёчно.
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Вселенная —всёсвіт, ту; всесвіття, ття;

світ, ту, світ ббжий; мир, ру; всесвіт-
ність, ности.

Вселенский —цілосвітній, я, ѳ; вселён-
ський.

Всемирны й—всесвітній, всьогосвітній,
повсесвітній, цілосвітній, універсаль-
ний, но; на ввесь світ, новсібдно.

Всенародный —I) всенародной, загально-

нарбдній, . цілонарбдній (А т о д I
почнём заводити всенарбд-
н і й рай); II) (в с е о б щ и й)— все-

лю дний (Вселюдна вій-ськова
л о в й и н і с т ь; (публичны й) —

привселюдний, ' нрнвселюдно, при-

людно   (Лаяв іі привселібд iijo).
Всенижайши й —найнйжчий, пренайнйж-

чий.
Всенижайше —як найнйжче, всеуклінно
' (Всеуклінно прохаю вас).
Всеоб'емленность —всеобсяяшість, нооти.

Всеоб'емлющий —всеобеяжний.
Всеобщий —загальний, вселюдний; (м и-

р о в о й) —світовйй, усесвітйій (В с е-

людне право вйборче. Все-
людна _ о с в 1 т а. Всесвітне
(с в і т о в ё) п и с ь м ё н с т в о, в с е-,

світня істбрія).
Всеобщность —загальність, ности; все-

людність, ности; всенарбдність, ности;

універсалізм, му (Загальніоть
праці. Вселібдність голосу-

в а н н я).
Всепокорный —найпокірніший.; всепо-

корнейше —найпокірніше.
В сердцах —з-пересёрдя (Та ц е в і н

з-пересёрдятак  к а ж е).
Всерьез —навсправжки, поважно, насто-

яще, серйбзно (Це вишуткома,

чи настояще?).
Всесословный —всестановлй, всеверстб-

ізий, спільний, на (про) всі стани

(вёрстви), загальний на (про) всі ста-

ни (вёрстви).
Всесоюзный —всесоюзний, загальносоюз-

ний.

Всесторонний —всебічний.     Всесторонне
—всебічно; (во всех отношени-

ях) —усіма сторонами.

Всецелый —цілковйлий, цілісінький. 'Все-
цело— цілкбм, цілковйто, до краю.

Всечасный —щогодйнний, щочасний, по-

всякчаений. Всечасно —що-годйни,
щочасно, повсякчас.

Вскарабкаться —вйдряпатися, вйдерти-
ся, вйдратися, здёртися, вдёртися.

Вскидывать, вскинуть— підкидати, ски-

дали, скинути; (о м н о г о м)— поски-

дати.

Вскипать,   вскипеть— закипати,  закипі-

ти, скппігп, плю, пиш. Вскипеть гне-

вом —западали  (скипіти)  гнівом.
Всклочивать,-ся; всклочить, -ся —(копгл;і-

ти, ся, покошлати, ся, перекошлати г

ся, кудбвчити, ся, покудбвчити, ся,

скудбвчити, ся; (сов.) поколбшкати,
ся; закустрати, ся. Всклоченный—
покбшланий, покудовчений, скудбвче-
ний, закушланий, закустраний, кош-

латий. Лошадь со всклоченной гри-

вой —кудлань. У людей (о волосах) —

вучма, кіуштра.

Вскоре —незабаром, ускбрості, незадбв-
го, невзабарі, небавом, небавки, неза-

бавки, незабавом;  (в о т-в о т) —затого.

Вскрикивание—викрйкування, ння; ви-

гукування, ння.

Вскрикивать, вскричать и вскрикнуть—

викрйкувати, покрйкувати, покрйкну-
ти, скрйкувати, скрйкнути, погукува-

ти, погукнути, згукнути, пеш; (с в о п-

л е м) —зойкнути, йбйкнути; (про и-

з и т е л ь н о) —вереснути, звереснути,

галаснути.

Вскручиниться —зажуритися, притуя^й-
ти, затужйти, засумувати.

Вскрывание, вскрытие — I) вивриття;

ття; II) сврёснення, ння (ріки); III)
(письма, посылки) — розрізуван-

ня, ння; розпакбвування; (с о в.) роз-

різання, розпакування; IV) (трупа)
—рорбирання, ння; пороття, ття; гре-

бушіння, ння; потрошіння, секціону-
вання, ння.

Вскрывать, вскрыть— I) викривати, вй-
крити, зиявляли, ввявити, влю, виш

(Виявля.ти економічні хйби
підприемства); П) (конверт)
—розрізувати, розрізати, розпечату-

вати, розпечатати; (посылку, тюк)
—розпакбвувати, розпакувати; Ш)

_Ж а й ы в)— розрізувати, розрізати;
I v ) (тру п) —секціонувати, розбира-
ти, розібрати, порбти; (человек а)—
требушити;^ (яівотно е) —потрошй-
Щ розчиняти, розчинйти.

Вскрытый —I) вйкритий. вйявлений;
П) розрізаний, розпечатаний, розпа-

кований; III) (о н а р ы в е)—розріза-
ний;^ IV) (о трупе)— розпбротий,
розчинений, / секціонбваний; V) (в
карта х) —вйсвічений.

Всласть— усмак, до  смаку.

Вслед— слідкбм, слідбм, услід, наслідці
за ким. Итти вслед (следом) за кем—

в тропй йтй за ким. Итти вслед за-

кем, не выпуская из вида с целью 1

проследить— йти назирці, назирком„

наглядці_ (Цілнй день назирці

за мною ходить, щ о б д о в і-
датися, що я 1м та п'ю).



Вследствие чего— I) через що, з чого,^в
наслідок чого; П) а тому, тому, з тіві,
ціві причини.

Вслух —вгблос, нагблос, гблосно.
Вслушиваться, вслушаться —прислуха-

тися, прислухатися, дослухатися, до-
слухатися, доч^ватися, дослухатися
ідо чого, наслухати що, розелухатися,
розслухшгися в чому, надслухувати,
надслухати що. Вслушиваться внима-
тельно к чему, во что —уважно дослу-
хатися до чого (Він кйдае голо-
вешку,   а   сам  наслуіхае,  що
ЧУТЕ   ВННЗу).

Всматриваться, всмотреться —вдивляти-
оя у що, у кого, видивлятися на що,
на кого, придивлйтиея; (с о в.) при-

дивйтися до крго, чого.
Вспархивание —пурхання, ння; злітан-

ня, ння.

Вспархивать, вспорхнуть —зніматися,
(с о в.) знятися вгбру, пурхнути, зли-
нути.

Вспахивание, вспашка —орання, ння;

оранка, ки. Вспашка на яровой посев
—оранка на ярину. Вспашка паровая
—пар, ру. Вспашка осенняя для ве-
сеннего посева —зябля, лі; зяб, бу
(Обмолотйлися, то пора й
на    зяб    орати).

Вспахивать, вспахать —орати, зорати,
вйорати; (многое, о многи х)~
поорати, позбрювати, наорати, пона-
брговати (Такого^ понабргава-
л и п 6 л я, щ о й оком не с к й-
н е ш).

Всплескивание —I) спліскування, ння;

плккжания, ння; ! (в с п л е. с к и в а н И е

постоянное) — плюскбтнява, ви;
II) хлібпання, ння (П о с т і й н е хлю-

пания моря).
ВСПЛОШНУЮ,    ВСПЛОШЬ —ЗуСПІЛБ,    щільно,

суцільно.
Всплывать,    всплыть —випливати,    вй-

пливти,   спливати,   спливтй,   вирина-

ти,   вйр(и)нути,     зринати,     зрйнути
(Випливае    червоне    сбнце.
Давні    спбгади    сплели    на

а ум тс у.   Все   'сміття   оплщйло

н а в о д 1).
Всползать, всползти —злазити, жу, зипі;

злізти,  зу,  зеш;  вилазити,  жу,  зиш,

ви.тгізти,   ізу,   зеш   (М- у р а ш го а   в й-
лізла на стіну).

Всполох— сполох,  ху; гвалт, ту; тривб-
га,   ги    (Вдарили   на   с п о л б х.

Я а д з в і н іі ц і з а д з в о н е н о на

гвалт).
Вспоминание —згадування,     ння;     нри-

гадування, ння.
8споминать,-ся;   вспомнить,-ся;   вспомя-

нуть,-ся— згадуватн, ся, зтадати, ся,
пригадувати, ся, пригадати, ся, нага-
дувати, ся; нагадати, ся; спогадуватя,
ся, спогадати, ся, здумувати, ся, зду-
мати, ся; споминати, ся; спом'яЩути.
ся, спам'ятати, ся (Не забудьте
сномянути незлим, тихим
словом. Як здумаеш про ме-
не, то н апйшеш).

Вспомогательный —допомічнйй, підсбб-
ний, помічнйй, запомагальний, опо-
магальний. Вспомогательный глагол—

ідіеслбво допомічнё. Вспомогательная
касса —каса допомбги, допомагалыта
каса.

Вспомогать, вспомоществовать, вспомочь
—ПОМагаТИ,    ПОМОГТЙ,    ДОПОМОГТЙ,    ДО;

номагати, запомагати кому, запомогтй
кого, давати (дати) кому раду, пбміч,
парятунок.

Вспоможение, вспомоществование —з-гь
помбга, гж; допомбга, ги;- підмбга, ги:
ибміч, мочи. Дающий вспоможение —

запомагач, ча; допомагач, ча. Касса
взаимного вспомоществования —каса

обопільно'і допомбги.
Вспухлина —опух, ху; пухлйна, ни.
Вспученность —надйми, мів. Вспучило

(ж и в о т)— надуло,  здулб  (ясивіт).
Всп ылить— запалйтися, розпалйтися,

скипіти, спалахнути, спахнути, заго-

рітися гнівом.
Вспыльчивость —запальність, ности; го-

рячкуватість, тости; запал, лу; рбз-
пал, лу.

Вспыльчивый —палахкйй, зап&льчастий,
розпалистий, запальнйй, гарячий, га-
рячосёрдий, гарячкуватий. Вспыльчи-
во —гарячкув&то, розпалисто.

Вспыхивать, вспыхнуть— I) спалахува-
тп, спалахнути, палахнути, епахѵвати,

опахн^ти; (загораться) —займати-
ся, зайнйтися. Вырваться наружу
(пламен ь) —жахнути, пальнути, вп-
бѵхати, вйібухнутп. Вспыхнул __ мятеж,
бунт —вйбухло повстання, вйбухнув
бунт. II) Вспыхивать, вспыхнуть ру-
мянцем— спалахувати, спалахнути, на
обличчі, червоніти, почервоиіти, пале-

нітй, спаленіти (Так і спаленіла,
побачивши його).

Вспышка— I) вйблиск,\ску; сполбх^ ху:
вйбух, ху; П) Вспышка гнева— вибух
гніву.

Вставка— I) (б рукопись, в разго-
в о р) —вставка, ки; (в одежд у) —

^вставка, ки; надставка, ки; штучка,
ки, уштукбване (місце); П) (при
инкрустировании — вставка
в дерево металла, кости

и п р.) —впускания, ння.



Вставлять, вставить— вставляти, вставн-

ти, влю, виш; вправлйти, вправити,

влю, виш;- заправляет, заправити,

влю, виш. Вставлять, вставить сло-

во в разговор —вкидати, вкйнути
докидати, докинути (слово), прикйі
нутися словом (Я й своім сло-

вом прикйнулася до них)
Встревоженность — стурббваність, но-

сти; затривбженість, ности; сполбха-
шсть, ности.

Встороне— бсторонь, на бдшибі, пбдаль.

Встревоженный— стурббваний, затривб-
жений, сполбханий.

Встреча— зустріч, чи; зустріча, чі; стрі-

ча, чі;_ (случайная)— спіткання,
ння; спогичка, ки; (в с т р е ч а н и е)—
стрвання, ння;" стрічашія, ння. Встре-

ча условленная (свидание)— схбдинн
дин. При первой встрече— з пёршоі
зустрічи.                                         ѵ

Встречный—стрічний, зустрічний, стрі-
чаний. Первый встречный— пёрший
лшший. Встречный и поперечный-

жожен стрічний, хто попало. Встреч-
ные кумовья— стрічані кумй. Встреч-
ный иск— зустрічний позбв, зустріч-
не домагання. Встречный ветер— су-

противний вітер.
Вступать, вступить— вступатя, вступйти

шло, пиш; вхбдити, жу, диш; увійтй-'
(в д о л ж н о с т ь)— обнімата, обійня-

ти посаду, заступати, заступйти ста-

тична іуряд; (в брак)-братися. по-

оратися, понятися, дружйтися, одпѵ-

ЖИТИСЯ 3 КИМ.

Вступительный— вступнйй. (В с т у п н ё
слово. Вступні пояснения).

Вступление— I) вступ, пу; вступнё слб-
во; (предисловие) — передмбва,
ви: И) вступ, пу: вхіі.ічянтг, чин- вхб-

дини, дин; (обыкновенное с н и-

рушкой). Запить вступление— запй-
ти вхідчини.

Всход, чаще всходы— схід, ду; сходи,

сходів; вруна, врун і врунів; нрбрість,
роста; руно, на (Гарні вруна

сього року. Дощів не булб,

та й проростн не мае). Покры-
ваться всходами— вр-ѵнюватися. По-

крытый зелеными всходами— зелено-
рунний.

Всюду— усюди, повсюди, скрізь, по всіх
усюдах.

Вся— вся. Во-всю— з усіёі' сйли, на всі
боки.

Всякий, всяк— I) устий, усяк, усяке,

жожен, кожний, кбждий; (д и а л е к т.)

—жоден, жодний. Без всякого— бей ні-

якого. Всякий день, всякий год— що-

день, що-дня, що-рік, що-рбку.  Вся-

кими средствами —усяким способом,
усіма способами.

Втайне— пбтайки, потай, таёмно, по-

таемно, тайкома, крадькома, нйшком..
Втайне от кого —потай кого.

Втачка —вшивания, ння; (с о в.) вшит-

тя, тгя; ушгукбвування, ння; приштѵ-

кбвуваняя, ння; (сов.) уштукуваняя,.

ння;^приштукування, ння (Так при-

штукувавдбшкудодвере и,.
Щ о й и е п о мі т и о).

Втихомолку, t втиши— тишком, тихцѳм,.

нйшком, тйшком-нііішшм, иищечком,
мовчки.

Втолковывать, втолковать — вбивати^
войти в голову, втовкмачуватн, втовк-

мачити (Велйкі катастрофа?
розкривають очі и таким,.

щ о і м с і 5 1 п'ра-в.ди н -і я к и м

словом н.е в т о к м а ч и ш). Втол-
кованный —втовкмачений.

Втолочь— втовктй (В то вл;'т й в г 6 : -

л о в у щ р. В т о в к тій п ш о н &
гарно).

Вторгаться, вторгнуться — вдиратися^

вдёртися, впиратися, впёртися; (в.-
жизн-ъ, в дела чьи) —втручатися

втрутитися, втискатися, втйснутися'
Быстро вторгаться (в страну)— вганл-

тися, увігнатися (до якбісь краши),,
чинити, вчинити забіг.

Вторжение (войска) —впад, ду; наізд,

ду; забіг, гу; (в ж и з н ь, в д е л ж

чьи) — втручання, ння; вдирання,.

ння; залізання, ння.

Вторично — уд-руге, задруге, завдруіге,

повторив.

Вторичный— I) понбвний, завдругий

другоразбвий; II) зругорядовий, уйру-

гоступнёвий, другостатній, секундао-

ний (Другорядбва е т а д і'ж
р о з в и т к у. ДругоступнёвигГ
період. Тут звук «і» —секун-

да р н и й). .

Второпях— з пбхвату, прйхапщ, хапки„

хапком, ханцём, хапагочись, за пбепі-
хом; (н а с к о р о)— нашвидку, на,

швидку руч.

Второстепенный— Т) другорядний, нобіч-
ний (Це для йбго не головне,
а побічнё); П) (м а т е м а т.)—дру-

гого степени, другоступнёвий.

В-третьих— по-трёте, трёте.
Втрое— утрое, в-за-трбе, тровм стілыш,.

потрійно, употрійні. Втрое сплетен-

ный— тройчатий, тройчастий.

Втуне— марно, дарёмно, дарма. Остз*-
ваться втуне— дармувати.

Втупик— вбезвйхідь. Поставить втупик?

—загнати     вбезвйхідь,     загнати    іпь
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юлиэькѳ <в розмові). Железнодорожный
тупик —глухйй кінёць.

Втыкать,-ся; воткнуть, -ся —втикати, ся,

увіткнути, ся, затикати, ся, заткнути,
ся, стромляти, ся, встрбмлювати, ся,

встромйти, ся, застрбмлювати, ся, за-
.гаіромйгга, ся; (с размаха) —нгорбд-
жувати, ся, вгородйтн, ся, засаджува-
ти, ся, засадйти, ся, всаджувати, ся,

івсадйги, ся, заштрйкнути, ся, заганя-

-ги, ся, загнати, ся (Так і в г о ро-
див ножа в спину. Загнав
прйкорень на піваршйна в
землю).

Вульгарный, -но — вульгарний; вульгар-

но, по-вульгарному.

Вход —I) (м е с т о, 'р е ж е —д е Й о т в и е)
—вхід, входу; увіхід, ходу; прохід,
ходу; , війстя, тя; П) (действие) —

вступ, пу; вступання, ння. Иметь
вход к кому —мати доступ до кого,

вхожати до кого.

Входить, войти— увіхбдн ги, вхбдити,
увійтй, вхожати, вступаги, вступйти,
плю, пиш. Входить с трудом —вдибати,
{е о в.) ндйбати. Входить протискива-

ясь—всуватися, всунутися, протбвп-
люватися, протбвпитися. Входить ма-

лозаметно —просмикатися, просмыкну-
тися. Входить в соглашение —вступа-

ти в згбду, порозуміватися. Входить
« представлением —звертагися с подан-

ням. Входить в пререкания —захбди-
ти (вдаватиея) в суперёчки.

Входной —вхідпйй. Входная дверь (на-
ружная) — надвірні двёрі, входов!
двёрі.

Входящий — вступнйй         (П а н ё р и
-вступи і й висту п и і). -Входя-
щий журнал —журнал вступнйх па-

пёрів.
Вхожий —захожий.
Вчерашний —учорашній, я, е. Со вчера-

шнего  дня —з-учбра.
Внимание —починання, ння; розпочи-

нання, ння.

Вчинать —починати, зачинати, розпочи-
нати. Вчинять иск к кому —позбв, за-

кладатй (заложйти) на кого.

В'едаться, в'есться —в'1'датися, в'істися,
вгризатися, вгрйзтися, вжиратися,

вжёртися.
В'едчивый — в'ідливий (В' і д л и в а

л то д йн а).
В'езда, —в'і'зд, ду; по д'е а д —прйіад, ду

(До іхнъоі х а т и прйізд не-

добрий, крути й). При в'езде (о
места х) —з прйіізду (3 г о р і л о с і м-
нацять дворів зараз з прй-
I з д у).

В'ездной —в'і'зний (В' і з н а брама.
В' 1.3 н і ворота).

В'еажать, в'ехать — в'ивджатп, вЧздй-
ти, в'і'жджу, в'щдйш;  (сов.) в'іхахн.

В'езжий —в'ізний, в'іздовий (В'іані
л і с й.  В' і з д 6 в е право).

Выбалтывание —I) виббвтування, ння;

випліскування, ння; П) вибріхування,
ння; розбріхування, пня; виказушан-

ня, ння.

Выбегать —вйбігати, виганяти, абігати,
обібігати, Бііга(й)сати (.У с ѳ село

вйбігав,   пбки   знайшов   по-

■ д ё н н и х). Добыть беганьем —вйбіга-
ти, набігати (Пбки набігавш д е

роботу, то и нудно стане).
Выбирать, выбрать (делать выбор) —

вибирати, внбрати, обирати, обрати,
обібрати; (тщательно) —добирати,
добрати. Выбранный —вйбраний, бб-
раний, обібраний, дібраний. Выби-
раться, выбраться —I) вибиратися, вй-
братися, видобуватися, вйдобутися; (с
трудом) — виббрсуватися, вйборса-
тися, викараскуватися, вйкараскати-
ся (Такбболбто на дорозі,
що й не.вйборсаешся з йог о).

Выбоина, выбой —виббіна, ни; вйбій,
в/ бою; (с водой) —бавай, кал; баы-
ра, ри (I х а_л и и і с л я д о щ 1 в, та

й загрузились у б а к a f . Се-
ред села б у л а баюра, де с е-
л я н и м о ч й л и к о н б и л і).

Выбоистый —виббістий, бакаюватий, ба-
каістий.

Выбор —вйбір, бору; добір, бору; обд>ан-
ня, ння; добрання, ння (Ч о т и р и

дочки на вйбір. У цій к р а м-

нйці гарний добір краму.
Обрання вйборців). Выбор
предоставить— дати до вйбору, по-

лишйти на вйбір.
Выборка —вибирання, __ ння;    обирания,

ННЯ.       ВыборКИ —ВЙ36ІРКИ;       ВИбІрКИ.
(Щ о краще, вже р о з к у п и л и,

самі вйбірки лишйлися).
Выборный —вйборний, виборбвий. Вы-

борный представитель — вйборний;
(уполномоченный) — уповнова-

жений.
Выборы —вйбори. рів. Выборы провести,

произвести —вйбори перевести.
Выбранить —вйлаяти,^ налаяти, носва-

рйти, вйшпетити, вйштапувати (В й ш-

петивтак, що дбвгопа м'я т а-

т и м е).
Выбуксировать —вйбуксирувати, вйтягга

причалом.

Выбуравливать, выбуравить —висвёрдлю-
вати, вйсвердлити, вивірчувати, вй-
вертіти, провірчувати, провертітн.



Выбывать

Выбывать, выбыть —вибувати, вйбути,
вихбдити, джу, диш; вййти, виіздйти,
вйіхати (Цілий рік в й б у в у

наймах). Выбыл из дому— вийшов,
вйіхав   з дому.

Выбытие— вибуття, ття; вибування, ння;

йиізд, ду; від'ізд, ду; вйхід, ходу

(Вибуття з числа члёнів. В и-

хід з підприёмства).
Выварка— I) вйварення, ння; виварю-

вання, ння; II) вйварка, ки (великий
бляшаний самовар); III) вйварки, рок.

Выведение— I) вивбдження, ння; вивѳ-

діння, ння; II) (р а с т е н и е, ж и в о т-

н ы х)— викбхування, ння; III) (вы-
ведение верха стога, крыши

и т. д.) —вивё(і)ршування, ння; до-

вё(і)ршування.
Выведывание— вивідування, ння; дові-

дування, ння; дбвідка, ки; звіди, дів;
рбзвіди, дів; випйтування, ння; роз-

пйтування, ння; вйпити, тів; рбзпити,
тів.

Выверстывать,-ся; выверстать,-ся — ви-

рівнювати, ся; вйрівняти, ся; (о м н о-

г о м)— -повирівнювати, ся; рівнйти, ся;

зрівняти, ся (Вйрівняла д о-

л і в к у). Выверстанный— вйрівняний,
зрівняний.

Выверить, выверять— вивіряти, вйвіри-
ти, звіряти, зшритщ (вес ы)— виважу-

вати, вивожати, вйважити, витарбву-
вати, вйтарувати. Выверенный— вйві-
рений, звірений; (о веса х)— вйваже-
ний, вйгаруваний.

Вывеска —I) вйвіска, ки; таблйця, ці;
II) (действие) —вивішування, ння;

вйвішення, ння; ПІ) (весы)— вива-

жування, ння; вйвая«ення.
Выветривание— I) вивітрювання, ння;

провітрювання; ння; II) (о к а м н е,

ж и д к о с т и)— вивітргавання, ння; ві-
тріння, ння; звітріння, ння; вйві-
тріння, ння. Впадина выветривания—

казан вйвітріння. Карман выветрива-

ния— лічурка вйвітріння.
Выветривать,-ся; заветривать,-ся— I) ви-

вітрювати, ся; провітрювати, ся; про-

вітрити, ся (Одчинй хату, хай
в и в I т р ю е т ь с я; __ II) (о камне,

ж и д к о с т и) —вітрйти, звітріти, виві-
трюватися, вйвітритися (К а м і и ь

вітріе. Без затички горілка

з.вітріе); Ш)(о паровом поле)
—підпарговатпся, підпаритися, пере-

горіти. Выветривающий — ч вивійнйй.
Выветрившийся — звітрілий, вйвітрі-
лий.

Вывинчивать,-ся;   вывинтить,-ся —I)  ви-

шруббвувати,   ся;    вйшрубувати,  ся;

розшруббвувати,    ся;    розшрубувати,

Выгнаивать

ся; вигвйнчувати, ся; вйгвинтити, ся;

викручувати, ся; вйкрутити, ся; ][>
(производить дыр у) —вивірчу-
вати,^ висвёрдлювати. Вывинченний—

I) війгвинчений, нйкручений (п р е д-

мет); II) вйвірчений, вйсвердлений.
Вывод —I) (о т к у д а- л и б о) —виводіння,.

ння; вйвід, воду; II) (пятен) —виба-
влювання, ння; III) вйсновок, вйснов.
(Логічний вйсновок. Вйсно-
вок з того —ось я кий). ^Делать,,
сделать вывод— робйти, зробйти вй-
сновок, виснбвувати, вйснувати.

Выводить, вывести —I) вивбдити, джу,

диш; (р е ж е) —вивожати, вивождати,

вйвести; (в ы п р о в а ж и в а т ь) —ви-

проваджувати, вййровадити; II) (в ы-

водить детей (о животных,

птица х)— плодйти, виплбджувати,
вйплодити, вивбдити, вйвести, наве-

сти, вилуплювати, вйлупити; III) (в ьі-

водить, истребляя, уничто-

ж а я) —вибавляти, вйбавити, обавля-
ти, обавити. Выводить стену— класти,

скласти кам'ян^ стіну, мурувати.

Выводное— вивіднё, нбго.
Вывоз —вліюіз, возу; вивбзіння ння.

Вывозной —I) вивозбвий (Вивозбва
й привозбва торгівля. Виво-
3 6 в е м и т о); II) вивізнйй крам.

Выворачивание— I) вивертання, ння; II)
перелицьбвування, ння.

Выворачивать, -ся;     выворотить,-ся — I)
вивертати,   ся; ^йвернути,   ся;   обер-
тати, ся; обериути, <;я; II) лицювати;

вилицювати, перелищювати (одежду).
Вывороченный —вйвернений,    обёрне-
ний.

Выгадывание —I) вигадування, ння; ви-

мудрбвування,  ння.    (чого);   II)   (па
4 е м) —вигадування, ння.

Выгиб— I) вигнуття, ття!; II) закрут, та;

коліно. Дугообразный выгиб— лукб-
вина.

Выгибание —I) вигинання, ння; вигнут-

тя, ття; П) вихиляння, ння; вихиляеи,

сів  (Взявшись у боки, рббить
вихилйси).

Выгибать,-ся; выгнуть, -ся — вигинати,

ся; вйгнути, ся; вихиляти, ся; вйхи-
лити, ся (На конику вихиля-

е т ь с я).
Выглядеть —I) мати вйгляд. Как он вы-

глядит —якйй він мае вйгляд; II) на-

глйнути ообі щось (Наглянув
гарного конц, та грбшей
нем а).

Выгнаивать, выгноить —трухлявити, влю,

виш; г струхлявити. Выгнаиваться —

трухлявіти, вигнивати, випрівати;
(меди ц.)— згнбюватися, . згноітися.



Выговаривать 61 Выделение

Выговаривать, выговорить —I) вимовляти,
вймовити, вйказатп (Не в іі м о в л ю
я   цьбго   слова).   Делать выговор
—с м. Выговор. II) застерегати, засте-
реггй, вимовляти, вймовити (У м 6-
впвся за двацять карббван-
ців грошей та ще вймовив.
собі кожух та чбботи). Выгово-
ренный —застережёнпй, вймовлений
(Застерегтй собі право що
з р о б и т и).

Выговор —I) вимбва,' ви; вимівка, ки;
вйголос, су; говірка, ки; гутірка, ки
(У н ё і добра ф р а н ц у з ь к а ви-
мбва); II) нагана, ни; догана, ни;
докір, кору; напоумлення, ння. Де-
лать, сделать выговор —вимовляти

кому, застерегати, застерегтй кого,
зробйти комусь догану, напоумлення;
(упрекать) —дорікалп, дорікяути
кому, вичжгувати, вйчитати, одчйту-
вати, одчитатн молитву кому.; (б р а-
нить, побранит ь) —сварити, по-
сварйдаи кого, картати, покартати кого
(Картав менё лихими сло-
вами).

Выгода —зиск, ку; корйсть, йети; ба-
рйш, шгу; війгода, ди; пожійток, тку;
інтерёс, су. Извлекать, извлечь вы-
году —мати з чого зиск, користува-
тися, покористуватися з чого; бари-
шувати, побаришувати на чому, вико-
ристбвувати, вйкористати що. Это
принесет ему выгоду —з пь6го_ він
матиме зиск, корйсть, барйш, вйгоду,
пожйток, інтерёс.

Выгодность —зискбвність, ности; вигід-
ність, ности; баришівність, ности; по-

жйтність, ности; пожитбвність, ности.
Выгодный —зискбвний, корйсний, барп-

шовйтий. вйгідний, пожитнйй, пожи-

тбвний. Выгодно —зискбвно, корйсно,
вйгідно, пожйтыо, пожитбвно.

Выгонять, выгнать —I) виганяти, витб-
нити, вйгнати, відігнати, відганяти,
турлйти, нйгурлити, вигурювати, ви-

турити. Выгнанный —вйгнаний, вй-
турений, •вйбитий у потйлидю. Выго-
няемый —вйгонений; II) (водк^) —■

гнати, виганяти, викурювати, курйти.
Выгораживать,-ся; выгородить, -ся — Г)

відгорбджувати, ся; відгородйти, ся;

II) (кого, себя) —уневйннювати, ся;

уневйннити, ся; вигорбджувати, ся;.

вйгородити кого, себе; (вывести) —

випл-утувати, ся; вйплутати, ся; ви-

кручувати,  ся;  вйкрутити,  ся.

Выгравировать —вйгравірувати, вйрізь-
бити, блго, биш.

Выгружать,-ся; -: выгрузить, -ся —виладб-
вувати, ся; вйладувати, ся; виванта-

жувати, ся; вивантажити, ся; розван-
тажити, ся; (снять нагружен-
ное)— позноситп (Познбсьте
скрйні з возів). Выгружать часть
груза для облегчения судна— ліхтувати
корабёль. Выгруженный — вйладува-
иий, вйвантажений, розвантажений,
познбшений (В і з розвантаже-
но, скрйні поз ноше но до ко-
м 6 р и). Вагон выгруженный— вагон
розвантажений.

Выгрузка —вивантажування, ння; роз-
вантажування, ння; виладбвування,
ння; вйвантаження, ння; розванта-
ження, ння; етяадування, ння.

Выгрузной— виладувальний,    вивантаж-
ний, розвантаяіний.

Выгрузчик —виладувач, ча;  виладівниі;.,
ка;  вивантагкник,  ка;  розвантажник,
ка; винбщик, ка.

Выдавать, выдать— гі) видавати, видати
(У   іх   хліб   вйдавцем   вида-
ють);  II)  (кого, ч т о)— виказувати,
вйказати  на  кого,  що,    зраджувати,
зрадити ког9, що,  зрадитися з чим,
виявляти, вйявити, кого, що.

Выдавливание —видавлювання, Ння; ви-
душування, ння; вжчавлювання, ння;
витискання, ння.

Выдалбливать, выдолбить— видбвбувати,
БЙдовбати.   Выдалбливать,   выдолбить
пазы— угарбвувати, угаруватп. Выдал-
бливать, выдолбить урок —товктй, ви-

товкти.     Вы долблен н ы й —вйдовбаний ;
-   (о паза х) —угарбваний.
Выда'ча— BHflaBaHHHj   ння;    вйдача,    чі.

Выдача денег —вйплата, ти.
Выдвигание —висбвування,   ння;   вису-

вання, ння; відсбвування, ння; відсу-
вання, ння.

Выдвигать,-ся;   выдвинуть,-ся —I)   висб-
вувати, ся; вйсунути, ся; відсбвувати,
ся; відсунути, ся; витикати, ся;^ вйт-
кнути, ся (нбса з хати); виганятисл;
вйгнатися;^ II) (о человек е) —вису_-
ватися,   вйсунутися,  вибиватися,  ви-
битися   наперед,  вгбру;   просуватися,
просунутися  наперед.  Выдвинутый —

вйсунений,    вйсунутий,    відсунений,
відсунутий. Выдвигаемый —впеуваний,
відсуваний.

Выдвиженец— висуванецъ, нця. ^

Выделение— I) (из семь и)— виділ, лу;
виділення, ння; віддіління, ння; ви-
різпення, ння;  відрізніння, ння; ви-
л^чення, ння: (из наследств а)—
вйділ, лу    (Вйділ^   спадщини);
П)   (и з ' с т а д а)—вйлука,   ки;   вилу^-
чання,   ння;   вилучування,   пня;   вй-
лучення, ння; III) (и з с р е д ы ч е г о)
—вирізнговання, ння; вйрізнення, ння;
відзначання,  ння;   відзначення,  ння.



Выделка 02 Выжимать

Выделка, выделывание —вирбблювання,
ння; вйробленяя, ння; (производ-
ств о) —вйробка, ки; вйроб, бу; ви-
робнйцтво, ва.

Выделывать, выделать — вироблятя,
вирбблювати, вйробити, дробляти,
уробйти. Выделанный —вйроблений,
урбблений; (о к о ж е) —вйчинений,
вйправлений.

Выделять, -ся; выделить, -ся — I) (о т

семьи) —виділяти, ся; вйділити, ся;

відділяпги, ся; відділйіти, ся; різнй-
ти, ся; відрізняти, ся; відрізнйти,
ся; Н) (отличать, с я) —вирізняти,
ся; вйрізнити, ся; визначати, ся; вй-
значити, ся; відзначувати, ся;.відзна-
чйти, ся; значйти, ся; позначйти, ся;

<в^ы резываться) — вирізуватися,
вйрізатися; (выдвигатьс я) —про-

ступали, проступйти, вибиватися, вй-
битися.

В ыдер ж а н н ость —вйтриманість, ности;

витривалість, лости; (о с т и л е) —до-

дёржаність, ности.

Выдерживать, выдержать— видёржува-
ти, вйдержати, здёржувати, здёржати,
витрймувати, вйтримати, втрймати,
нйкрепити, втёрпіти. Выдержать стиль,

тон, характер —додёржувати, додёржа-
ти чого. Выдерживать экзамен —скла-

дам, скласти, здавати, здати Іспит,
-екзамен. Выдержанный (о человеке) —

витривалий, вйтресуваний; (о стиле

й г гі р о ч.) —додёржаний; (овин е) —

вйдержаний.
Выдрессировать— вймуштрувати, вйдре-

суври.

Выдувной— I) видувнйй; II) вйдутий (з
вйдутого скла).

Выдумка— вйгадка, ки; вйгаду, ду; змй-
слення, ння; (з^а т е я) —вйтівка, ки;

(блажь) — прймха, х-и; (фан-
тастическа я) —фантастична вй-
гадка; химера. Выдумки —вйгадки,
витребёньки.

Выдумчивый —вигадливий.
Выдумщик —вигадько, ка; вигадник, ка;

вимислйвник, ка; (п р о к а з н и к) —

чмут, та; чмутник, ка; вигаднипя, ви-

гадчиця, чмутовйха.
Выдыхание —видихання, ння; вйддх, ху.

Выдыхать, выдохнуть —видихати, ^видй-
I   хувати, видихати, вйдихнути.
Выдыхаться, выдохнуться —видихатися,

вйдихатися, вйдхатися, вйдхнутися,
вйпахатися, вітріти, звітріти. Выдох-
шийся —вйдхлий, вйвітрілий, звітрі-
лий.

Выедать,    выесть—I)    виідати,   вййсти;
(многое) —повиідати;    П)    виідати, I
вйісти,    вигризати,    вйгризти     (В й- I

гризли миші дірку). Выеденный
—видений, вйгризений.

Выездной —виізнйй   (Виізна  сёсія
суд у).

Выезжать, выехать —виіздити, виіжджа-

ти, вйіхати, від'іздй(ги, від'іжджати,
від 'іхати; (двигаться с мест а)—
вирушати, вйрушити, рушити. Выез-
жать на гору, вытаскивать из грязи,

припрягая лошадей, волов —бичува-
тися, вйбичуватися (Ми р а з-у-р а з

бичуемое я, -і д у ч и на щ ю
гору).

Выезживать, выездить —об'меджати, об'-
іздйти, об'іздити (Почали о б'і ж д-
жаяи коня-неука. Выезженный
—I) обЧжджений; II) ізжалий (X 6 ч е

• купйти на старість езжало-
го, смирного коня).

Выемка и выем —I) внимания, ння; (в
одежд е) —вйкот, ту; (при об ы-

с к е) —вйімка, ки; (в здании)— рів-
чачбк, чка; жолоббк, бка; (в з е м л е) —

вііімка, ки; вріз, зу (в залізннчих
врізах).

Выемочный —I) вйімочний; II) вййня;
тий, вйбраний; вйкопаний (К у д й
перенбеити вйбрану зем-
лю?).

Выемчатый —I) рівчакуватий, жолобува-
тий^ жолобкуватий, зміюватий, вй-
кроёний (Долото жолобкува-
те. Лист на дубов і— в и к р о-

ений).
Выживание —I) виживання, ння; ГІ) ви-

гризання когось звідкись, випираяня,

ння.
Выжигание —випалювання, ння; вйпая,

лу; випікання, ння. Место выжига-

ния угля —вуглярня, ні. Выжигание
на   дереве —випікання,   випалювання.

Выжидание —вичікування, ння; вижи-
дання, ння; дожидання, ння; ждання,

ння;  чекання, ння.
Выжидательный —вижидальний, дожи-

дальний, чекальний. Выжидательное
положение —становище вичікування.

Выжидать, выждать —вижид&ти, вйж-
дати, дожидати, діждати, ждати, но-
ждати, заждати, чекати кого, на кого,

зачекати, почекати, вичікувати, очі-
кувати, вйчекати, чатувати на що,

р 'чатувати що, читали на що. Вы-
»• тайный —вйжланиій, вигчвдаййй'.

Выжимать, выжать —витискати, вйти-
снути, вич&влювати, вйчавити, еигні-
чувати, вйгнітити, вид&влювати, вй-
давити, видушувати, вйдушити; (вы-
жимать бель е) —викручувати, по-

■ртгкручувати, оджймати, пооджимати.

Выжимать растительное масло —олін>
бйти, вйбити, забивати, забйти.
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Выжимка, выжимание —видавлювання,
ння; видушування, ння; витискання,
ння; вичавлювання, ння; вигнічуван-
ня, ння; (выжимка бель я)— вй-
кручування, ння; оджямання, ння:

Выжимки— видавлини, ин; вйчавки, вок;
(гуща, преимущественно ко-
фейная, также в отстояв-
шемся деревянном масле)—
фус, (мн.) фу си; (из свеклы н ( а
сахарном завод е)—жмакн, яшя-
хи; (из конопляных семян,
после выжимания масл а) —

макуха, хи.
Выздоравливание— одуясування,      ння:

видужування, ння.
Выздоравливать,     выздороветь— одужу-

вати ѵ одуясати,  видуясувати, видужа-
ти, вичунювати, вйчуняти, очунювати,
очуняти;   (поправлятьс я) —оклй-
гати;   (чаще   о   животных) —ви-
х-бджуватися,       вйходитися,       жусь,

дишся.

Вызов —вйклик, ку;    впкликання, ння;
вйзов,   зову;   вйзив,   зиву;   визвання,
ння   (Послав й о м у в и к л и к а н-
ня   на   поединок,   вйзив   на

д в о б I й).
Вызревание —достигання,    ння;    доспі-

вання, ння.
Вызревать, вызреть— достигали, достпг-

ти, спіти, вйспіти, доспівати, доспіти,
достбяти (Ще груші не досто-
ял и, н е р в и). Вызрелый —доститлий,
стйглий, ДОСП1ЛИЙ, поспілий.

Вызывать, вызвать—клйкати, внклика-
ти, виклйкувати, поклйкати кудись
чи до чого. Вызвать, вызывать на
суд (об истце)— запозивати, запізвати
кого (до суду); (о с у д ь е)—викли-
кати, вйкликати кого (на суд, до су-
ду). Вызывать, вызвать, что —лржзвб-
дити, джу, диш; призвестй до чого,
спричйню'ватися, спричинйтися до чо-
го, що, спричиняти що. Вызываемый
—виклйкуваний. В ызва н н ый —вйкли-
каний, поклйканий.

Выигрывать, выиграть —вигравати, ви-
грати (Від цьбго твори його
в иг р а ют ь). Несколько раз в карты
—навигравати (Оде в с е я в к а р-
ти навигравав); в чет і нечет —

вйнятати, таю, еш. Выиграть^ про-
цесс, тяжбу —вйграти справу, вйпозя-
вати щось, вйсудити щось; (время)
—вйгадати час; (на че м) —зиськати,
позиськй,ти на чому, вигадувати, вй-
гадати на чому. Выигрываемый —вй-
граваний. Выигранный — виграний,
вйпозиваний, вйсуджений, вйгаданпй
на чом-у.

Выискивать, выискать — вишукувати,
вйшукати, нашукувати, нашукати

щось, дошукуватися, дошукатися чо-
го, нйшнорити, вйнишпорити щось,

добирати, добрати. Выисканный —

вйшуканий, вииишпорений. Выиски-
ваемый —вншукуваний.

Выказывать, выказать —виявляти, ви-
явлювати, вйявити, появлятп, появй-
ти, оказувати, оказати, показувати»
показати; (с е б я) —показувати, пока-

зати себе, являти, вйявити себе, ста-,

витися, вйставитися, визначатися,

вйзначитися.
Выкармливать,-ся; выкормить,-ся — 1)

годувати, ся; вйгодуві^ти, ся; згоду-
вати, ся; згодбвувати, ся; вгодбвува-
ти, ся; вгодувати, ся; (о м н о г и х) —

повигодбвувати, ся; (на п а с т б и-

щ е) —вйпасти; II) (д е т е й) —году- _

вати, згодувати, вйгодувати, плекати, '
вйплекати, вйтішити (Згодувала
сйна злбдія). Выкормленный —

вйгодуваний, вгодбваний; (упитан-
н ы й) —годбваний (Чернёць го-
дбваний сидить); (в садке) —

сажовйй.
Выкладывать,   выкласть   и   выложить —

I)     викладати, вйкласти; ^(в ы г р у-
ж а т ь) —виладбвувати,      вйладувати;
II)  обкладати, обкласти, обмурбвувати,
обмурувати (цёглою, камінням); III)
облямбвувати, облямувати, обшивати,
обшйти (одежду); IV) вирахбвува-
ти, . рахув&ти, вйрахувати, обрахуватп,
пораху'вати, -розміркувати, розміркб-
вувати.

Выключатель —виключник, ка; вилл'ч-
ник, ка; вимикач, ча (Електрйч-
ні вимикач і).

Выключать, -ся, выключить,-ся —виклю-
чати, ся; вйключити, ся; вйлучити, ся;
вилучати, ся; вимикати, ся; вймкпу-
тися, ся. Выключенный —вйключений.
вйлучений, вймгкнутий. Выключая-
что —виключагочіі, вилучаючи, вий-
маючи що, за нйнятком чого.

Выключение —вйключення,   ння;_   вйлу-
чення, ння; вийняття, ття; вйикнен
ня, ння.

Выколачивание, выколотка —вибивання^.
ння; '(пыли из платья, м е б е-
л и) —витріпування, ння; (п о д а-
т е й) —здирання, ння; (самоуправ-
н о) —грабування, ння.

Выкорм, выкормка —годівля, лі; году-
вання, ння; (воспитани е) —хов,
ву (Сей к і н ь— с в о г б х 6 в у).
Посадить в садок для выкормки —

закйнути в саж. Отдавать  (напр. те-
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лят)   на   выкормку— оддаватч   на  го-

дівлго, на вйпас.
Выкрахмаливать, выкрахмалить— накро-

хмалювати, накрохмалитп.

Выкрик, выкрикивание —вйкрптс, ку;

викрйкування, ння; скрик, ку; скрй-
кування, ння; вйгук, ку; вигукування,

ння; вйклик, ку; пбгук, ку; погуку-

вання, ння. ■

Выкристаллизовываться, выкристалли-

зоваться —викристалізбвуватися, вй-
кристалізуватпся.

Выкругливать,-ся;    выкруглить,-ся— зао-

круглювати, ся; заокруглити, ся; ви-

круишгп, ся; впкруглігти, ся.

Выкуп— викуп, пу: вптсуинё, нбго; від-
куп, тпу; віілкупнб, нбго; окуп, пу; (за
п л е н н ы х) —обміна, нп; відмін, ну

■.Дали татарам в и к у п н 6 г о

сто ч ѳ р в 1 н ц і в. П р и в і в в і II

полонян у Рим багато, і і х

окуп збагатвв наш скарб

громадськй.й. Ідё мйлйй
одмін не сё). Викуп за невесту—

викуп, віно; (о п и с а т.) — кунйця.
Заплатить выкуп за невесту— датн

куницю.

Выкупать,-ся;^ выкупить.-ся —викупати,

ся; викупляти, ся; викупбвувати, ся;

викупити, ся; відкупляти, ел; еідку-
пати,^ся; відкупйти, ся; окупали,' ся:

окупите, ся; (из н е в о л и)— отку-

пали з невблі; (в и е с н я х)— відмі-
няти, відмінйти; (м ноги х)— повп-

купбвувати, повикупляти, повідкупля-
ти. Выкупленный— вйкуплений, від-
куплений, відмінений.

Выкупка— викуп, пу; викупання, ння;

викупівля, лі (ж. р.); вйкуплення,
ння.

Вылавливать,-ся;     выловить,-ся— вилбв-
лювати, ся; виловляти, ся; вйловити.
ся; половйти, ся; повилбвлговати, ся;

повиловля.ти, ся; (х и щ н и ч е с к и)—
плюндрувати, сплюндрувати (Сплю н-

дрували всю рйбу). Выловлен-
ный— виловлений; (хищнически)
—сплюндрбваниіі.

Вылаз— вйлазка, ки; пролазка, ки;  ла-

зія,  зіі;  лазівка, ки.

Вылазка (войска) —вйлазка,   ки;   вйбіг,
гу; вйскок, ку.

Вылечивать,-ся;  вылечить,-ся — вилікб-
вувати, вйлікувати, ся; вигбювати, ся;

вйгоіти,   ся.    Вылеченный—вйлікува-
ний, вйгоений.

Вылицевать —перелицговати,   цюю,   ѳш.

Вылицованный —перелицьбваний.
Вылуживать, вылудить— побіляти, побі-

лйти, лго, лиш; виполуджувати, джую,
еш; вйпол5 гдити, джу, диш. Вылужен-
ный —побілений, вйполуджений.

Вымазывать,-ся; вьімазать,-ся —вимазу-

нати, ся; намазувати, ся; умазувати,

ся; умазати, ся; (маслом, г л и-
н о ю) —вимащувати, ся; вймастиги,
ся; замаотйти, ся; іОдегтем и т. п.) —

виш'марбвувати, ся; вйшмарувати, ся.
Вымазанный— вймазаний, умазаний,
вймащений, вйшмаруваний.

Вымаливание —благання, ння; вимолк-
вання, ння; (н и щ е н с к и) —вйже-
брання, ння; жебрання, ння.

Вымаливать, вымолить —благати, вйбла-
гати, вимблювати; (н и щ е н с к и) —

вйжебрувати, вйясебрати. Вымоленный
—вйблаганпй, вймолений, вйжебра-
пий.

Выманивать, выманить —I) виманюватн,
вйманити кого; вйвабити, блю, биш
(Вйманили вбвка з л icy. Хо-
чу т ь турки нас вйвабити
в поле);_ІІ) вимашовати, вйманити
щось, видурювати, вйдурити, виман-

тачувати, вймантачити, диганити, &й-
циганити, виморбчувати, вйморочнти.

Вымасливать,-ся; вымаслить,-ся — за-

смальдьбвувати, ся; засмальцговати,
ся; вимащувати, ся; вймастнти; ся;

замащуватп, ся; замастйти, ся; зая-
лбжувати, ся; заялбзити, жу, зиш,

ся   (Г е т ь з а я л б з и л и к и й ж к у).
Вымащивать, вымостить —впмбщувати,

вимощати, вймостити, щу, стиш;^ по-

мостйти, щу, стиш; виотилати, вйсла-
ти, -стелю, стелиш; вйстолити, лго. лиш

(напр., досками); (камнем) —

4 б^укувагги, вйбуржувати. Вымощен-
ный —в&мощеннй, вйстелений, б-рукб-
ваний, буркований, вйбрзікований, вй-
буркований.

Вымежевывать, вымежевать— межѵвати,

вймежувати.
Вымен, выменивание —мінвба, бй; вимі-

нювання, ння; вймін, ну; виміна, ни-

проміна, ни.

Вымерзание —вимерзання, ння.

Вымеривание —вимірювання, ння; вй-
мір, ру.

Вымеривать, вымерять, вымерить —ви-
мірговати, вймірятп, зміряти. Вымерен-
ный —вйміряний, міряний (К а з а в
себе на міряпім ландюгу

спускативмбре).
Выметальщик,-щица— вимітальник, ка;

вимітальниця, ниці; метільник, ка:

метільниця, ці (Я д о х а т и т а м е-

тільничкунайняв).
Выметать, вымести —впмітувати, вй ■

мести.
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Вымечивать, выметить —вимічувати, вй-
мітити, чу, тиш; значйти, чу, чяаі;
позначати.

Вымещать, выместить —мстйтися, щуся,

стійшся; помстнтися, мщуся, стжшся
(В и йог о наб'етё, а він пом-
ститься на мені).

Вымирание —вимирання, ння; (пере-
носи о) —перевід, воду; вйродження,
ння; псування, ння (П е р е в I д н а-
рбдньоі поёзіі. t Поганому
роду нема переводу).

Вымогание, вымогательство —здйретво,
ва; здйрщина, ни; (денег, в з я тк и)
—вимагапня, ння (грошей, хабарй).

Вымогатель —здйрня, ці; здйрник, ка;
дерій, рія; (денег, в з я т к и) —впма-
гач, ча (грошей, хабаря).

Вымогать, вымочь —здирати, здёрти, ви-
дирати, вйдерти, вимагати, вймогти,
жу, жеш; правити, влю, виш; вйпра-
вити, влю, виш.

Вымолвить —вймовити, влю, t виш; про-
мбвити, влю, виш; зговорйти, прока-
зили, жу, жеш. Оказаться в состоянии

вымолвить слово —здобутися на сло-
во (Довго мовчав, нарёшті
здобувсь на слово).

Вымороченный —безхазяйний, безгосно-
дарний; (ю р и д и ч.) — відмсрлий,
відумерлий, відмёртий (Ві д м ё р т # а
хат а —д е вймерла вся сі м'я,
нема вл-асника). Выморочное
и му щестзо, н асле дство —відумс рщина,

ни; одмйрське, пустовщйна, ни; без-
господарна спадщина.

Вымпел— (к о р а б е л ь н ы й) прапорёць.
- пірпя;  стяг, гу.
Вымудрить —I) вгімудрувати гор, дому-

друватися до чого; II) вйхитрувати
що,^ дохитруватися до чого.

Вымученность —     вймученість^    ности;
'(принужденность) —ейлування,

ння.

Вымучивать, вымучити —вим^чуватн, ви-
мучити, змучувати, змучити, вимордб-
вувати, вймордувати. Вымученный —

вймордований, сійлуваний (Й о г о х у-
дбжні   обр аз и —сйлувані).

Вымысл и вымысел —вйгадка, ки; вйгад,
ду; (м и.) вйгади; небилйця, ці.Вымы-
шление —змйшлення, ння; вймишлен-
ня, Ння; вйгадка, ки; вйгад, ду.

Вымышлять, вымыслить —вигадувати,
вйгадати, вимишляти, ^ вймислитн,
слю, слиш; змишляти, змйслити, сліо,
лиш. Вымышленный —вйгаданий, вй-
мислений, змйшлений.

Вынеживать, вынежить— пёстнти, щу,
стиш;.вйпестити, щу, стиш; пёстува-
ти, вйпестувати.

Вынимание —внимания, ння; вибирання,
ння.

Вынимать, вынуть —виймати, вййняти,
му, меш. Вынимать из ножен, карма-
на, кошелька —добуватп, добути, вй-
добути. Вынимать жребий —витягати
жеребок, жёреб.

Вынос —вйнос, су; вйпесення, ння; (з а-
п ряж к о ю на вынос) —упрбстяж
(Назустріч пан четвериком
у п р 6 с т я ж).

Выноска— I) вйиос, су; випбсіння, ння;

вйнесення, ння; II) вйноска, ки; но-
татка, ки; примітка, кн.

Выносливость —витривалість, лости; тер-
плячість,  чости;   винослйвість,  вости.

Выносливый —винбеливий, твердйй на
що, терп(е)лйвий, терплячий; . (о
лошад и) —везгочий (Терпляча
дитйна, як не би й— н е з а-

п л ач е).
Вынуждать, вынудить —приневблговати,

приневблити, вимушувати, вймусити,
примушувати, примусити,_ змушувати,

змусити, ейлувати, приейлувати, ви-
нужувати. Вынужденный —приневб-
лений, вймушений, примушений, зму-
шений, приейлуваний; (сделан-
ный по вынуждени го) —поне-
вільний. Быть вынужденным —мусітн,
мушу, сиш; бути приневбленим.    .

Вынуждение —ейлування, ння; приейду-
вання, ния; примус, су; вимагання,
ння.

Вынужденность —вймушеність, ности;
поневільність,   ности.

Выпад —вйхватка, ки; вйступ,^ пу; вйбіг,
гу (Кількагбстрихвйхваток
п р 6 т и т Й х, х т о и н а к ш е д у-
м а е).

Выпаривание —I) (п с п а р е н и е) —ви-
парбвування, ння; II) вип4рювання,
ння.

Выпаривать,-ся; выпарить,-ся— I) випа-
рбвувати, ся; вйпарувати, ся (В і д
тепла вода, випарбвуеться);
II) випарювати, ся; вйпарлти, ся; (о
много м)— повипарювати, ся (Т р е-
б а д і ж к й повипарювати). Вы-
паренный —вйпарений, попарений.

Выпарный —випарнйй.
Выпачкать,-ся чем —умазати, ся в що;

вймазати, ся; обмазати, ся; ^забруд-
нйти, ся; закаляти, ся; укаляти, ся;
вбрати, ся (В и в г л й н у в б р а. л и-

ся).'Опециальнее: (на лиц е)--
замурзати, ся; (м у к о й) —уборошнй-
ти, ся; (грязью одежд у) —задрй-
лати, ся; забрьбхати, ся; обталапати,
ся; (н е ч и с т.о там и) —уробйти, ся;
(т р а в о ю) —вйзеленпти. ся; позеленй-
ти, ся; (дегте м, салом, и т. п.)—

5
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васмальцювати, ся; заялбзити, ся; (в а-
л я я с ь) —укачали, ся. Выпачканный
—указаний, вймазаний, забрудненнй
і т.  д.  (В м ё н е руки в м а з а н і).

Выпекать, -ся; выпечь, -ся —I) випікатд.
ся; вйпекти, ся. Выпеченный —вйпечо
ний; более выпеченный —пѳчеиіший;

не совсем выпеченный —недопёчений,
глевкйй; II) пектй, спектй (П о р я д й-
лися пектй хліб на лікарню;
щ о-д н я два пёчива печем б —

хліб і  палянйщі).
Выпестовать— вйкохати, вйпестити, вй-

плекати, вйняньчити.
Выпивать, выпить —I) випйвати, вйпп-

ти; (с жадность ю) —видудлювати,

вйдудлити, вйжлу(о)ктати, спивали,

спйти; II) (о хмельно м) —випйвати,

чаркувати, ся; чарчйну вкйнути, хи-

лйти^ вихиляти, хильігути, вйхилити,
кубрячити, хлебеснути; ; (сразу,
очень быстр о) —черкнути, дмух-

нути, вйдмухнути, хильцём ковти$тп.
Быть. выпивши —бути на підпйткѵ, на

підпйтках, бути підпйлим, підпйтим,
ггід чаркою, підчарченим, гпдп'яним,
у голові булб, у голові джмёлі гулй.

Выпивка —I) (то, что пьете я) —н'і •

питки, вів; питтяі, ття; питвб, ва; II)
(д е й с т в и е) —випивання, ння; ви-

пиття, ття; ПІ) (пьянств о) —піяти-
ка, ки. Без выпивки— насухо, без
впиття.

Выписка J) вгіписка, ки; вйпис, су;

вйтяг, гу (Нотаріяльний вй-
пис. Це вйтяг із старого р у-

к 6 п и с у); II) (газет, книг по

п о д и и с к е) —передплачування, ннл:

пренумерування, ння; (чего-либо
не по подписи е) —випйсування.
ння; вйписання; Ш) .(из партии

союза и т. п.) —випйсування, вйпи-
саня; вйпис, су.

Выписной —випионйй, вйписаний (Ц е

виписні коров и).
Выписывать, выписать —I) вилгісувати,

вйписатй (Вйпиши мені 'о ню

байку. Гарно літери в и п й-
с у е); (к р а ск а м и) —вимальбвувати,
вймалговати, люю; II) (газеты,
книги по подписи е) —передплй-
чувати, передплатити, пренумерувйти,
вапренумерували; (что-либо н"е п о

п о д и и с к е) —випйсувати, вйписатй
(Перед війнбю наші се'лянн
вйписали з-з а кордону с а-

можатку). Выписанный —вйписа-

ний, вймалгований, передплачений
(В и п и с а н а' книга. Передпла-
чена _ газета. В й м а л ю в а н а

картина).

Выплавка —витой лювання, ння; вйто-
плення, ння.

Выпланирование —випланування, ння.
Выпланировать —вйпланувати, сплану-

вати.

Выплата —вйплат, ту; вйплата, ти; за-

плата, ти; оплата, ти. Выплата частя-

ми —сплела на рати. На выплату —на

рати.

Выплачивание — виплачуваннл, ння;:

силачування, ння; вйплат, ту.

Выплачивание —■ виплатування, ння;

облатування, ння; латанйна, ни.

Выплачивать, выплатить —виплйчуватн,
(гроші), вйплатити, заплатили, опла-

чувати, оплатит, сплачувати, спла-

тйти; (много е) —поплагйти, пови-

плачуватп; (дол г и) —оплатйтися &

пбзичками, поплатйти борги. Выпла-
ченный —вйплачений, заплачений.

Выплескивание —виплІ(ю)окування, ння;

вихлюпування, ння; внбовтування,
ння.

Выполнение —I) випбвнення, ння; вн-

повніння, ння; сповняння, ння; епб-
внення; II) виконання, ння; еправлян-

ня, ння; справлення, доведения до-

краю.

Выполнимый— здійснений,   здійенймий.
Выполнять, выполнить —I) виновняти,

виповнити, .сповняти, спбвннти (В й-
ЕовЕнв »му зеділёю і при-

топтав); II) викбнувати, вйконатя,.
справляти, ся, справили, ся, довбдити,
довести до дша, вчиняли, вчингітк
(В чини мою в б л го). Выполнить,
условие —вйконати умбву, додёржати?
умбви. Выполнить функции чьи —ви-

кбнувати чи'і функціі; (о неоду-

шевленны х) —правитп за що (Т е-

лёр дерево править за за-

лізо). Выполненный —I) вйповне--
нпй, спбвнений; II) вйконаний, опра-

влений, доведений до краю. Выпол-
няемый — викбнуваний (Посуд

у щ ё р т ь в ;й п о в н е н и й з б і ж-

жям. Вшконано   наказа ч...).
Выправка —I) вллтравлення, ння; вй-

правка, ки; II) военная виправка —вій-
ськбва виправка, військбва постава,,

військовё вймупітрування, рійоьковзі
вимупітрівля, лі.

Выпрашивание — випрбхування, иня*

(милостын и) —жёбрення, ння.

Выпрашивать, выпросить —випрбхувяти,
вйлрохать, вйпросити; (униженно)
—шапкувати; (б о зк ь и м и м е н е м)—
розбогарадпти що, збогарадитисн
чого (Чи незбогараджуся у

вас пшйндя); (милостыню) —

жебрати, вйжебраги, злидарити; (на-
стойчиво) — домагатися      Ш б к ж
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б у л 6 доможемось молока у

пані). Выпрошенный —прбханий, ви-

лроханий, вйжебраний.
-Выпроваживание — випроваджуванпя,

ння; виряжання, ння.
Выпроваживать, выпроводить —випро-

ваджувати, вйпровадити, виряжати,
вйрядити; (прогнать грубо)— вй-
тришкати, вйшти(у)рити. Выпроак-
женный —вйпроваджений, вйряжений,
вйтришковашій,  вйштирениіі.

Выпрямливать,-ся; выпрамлять,-ся; вы-

прямить, -ся —правши, ся; виправля-

ти, ся; вйправити, ся; вжрівшовати,
ся; випростбвувати, ся; розпросту-

вати, ся; вйпростувати, ся; вйпро-
стати, ся; виструнчувати, ся; вйструн-
чети, ся. Выпрямившийся, випрямлен-

ный— вйпростаний и т. д. Выпрям-
ляемый —вирівнюваний, випрбстува-
ний, виправлгований, випрямлюваний.

Выпуклость —опуклість, лости; вйпну-
тість, тости; (на поверхности

земли, на древесном стволе

и т. п.) —горббвина, ни; (кот лов и д-

н а я) —казануватість, трети.

Выпуклый —опуклий, опукий, опукува-

тий, пукатпй, ^пукластий, пукнястий,
вйпнутий, вйгнутий, казануватий,
горббватий, горбатий (Г е о і з о т ё р-

ми білыпе або мёнше угнуті
й вйгнуті. Зробйли й о м у

тру ну з горбатим віком). С
выпуклым лбом —горболббий. С выпу-

клыми боками —бокастий, повноббкий.
С выпуклыми глазами —банькатий.
Выпуклая часть (напр. у бочки) -

опука. Выпукло-»— опукло, опукувато,
пукато, горббвато, вйгнуто, вйпнуто.
Выпукло-вогнутый — опукло-вгнутий,
опукувато-вгнѵтий; (в геологи и) —

казанувато-в(ві)гнутий.
"Выпускной —I) вштускнйй, вииускбвий,

емісійний. Выпускник —випускбвець,
вня.

Выпячивание —випинання, ння; відду-
вання, ння; (только о губа х)—
відквасговання, ння.

Вырабатываемость — вироблюваність.
ности; ' витвбрюваність, ности; про-

дук(т)бвність,  ности.

Вырабатываемый —вирбблюваний, ви-

твбрюваний, продук(т)6вий.
Вырабатывание, выработка —I) вирбблго-

вання, ння; вироблнння, ння; вкроб-
лення, ння; (выделка) —вйріб, ро-

бу; витвбрювання, ння; вйтворення,
ння; продукпія, ціі; II) заробляння,
ння.

Вырабатывать, выработать —I) виробля-
ти, вйробити, витвбрювати, ьйтвори-
ти,    продукувати,      вйпродуктувати; I

II) заробляти, заробйти. Вырабатывать'
свои взгляды, убеждения —вироблмта
своі погляди, переконанпя, ння. Вы-
работанный —I) вйроблений, вйтворе-
ний, вйпродукуваний; II) зарббле-
ниіі.

Выражать, -ся; выразить, -ся —1)^ (опре-
делят ь) —визначати, ся; вйзначити,
ся; II) (словам и) —вислбвлювати, ся;
вйсловити, ся (Н е т а к в и с л о в и в);
виливати, ся еловом, вйлити, ся сло-
вом, у слбві. Если можно так выра-
зиться —коли мбжна так вйсловити-

ся, сказати-б. Выражать желание, при-
нять участие в чем, присоединиться
к чему —зголбшуватися, зголоейтися

до чбго. Выражаемый —I) виявлюва-

ний; II) визначувашш; III) вислбвлю-
ваний, вимбвлюваяий. Выраженный —

1) впявлений; II) вйзначений; III) вй-
словлений, вймовлений, виповідже-
ний; (переданный) — відданий;
(ясно, определенно выра,-
ж е н н ы й) —виразний (В и я в л ji-

fi т ь с я в и раз не бажання схо-
вати части ну правд и).

Выражение —I) вйяв, у; вйраз, у; П) вй-
" слов, у.

Выразитель —вислбвник, ка; виразник,
ка;   (п о к а з а т е л ь) —покажчик,   ка.

Выразительность — вимбвність, ности;

промбвністъ,   ности.
Выразительный — вимбвнпй, промбви-

стий (Ф акт д'уяе про то в и-
с т и й); (о глаза х) —виразйстий.
Выразительно— вюіовно, промбвисто,
впразйсто.

Вырасти, вырости —виростати, вйрости,
р-ростати, зрбсти, позростатп, повиро-
стати, пороотй, підніматиея, піднятн-
ся; (с и л ь н о) —вигоюітися, вйгна-
тися.

Вырезывать, вырезать, вырезать — I) вн-
різувати, вйрізати, витинати, вйтяти,
тну, тиенг; (м ног о) —повирізувати,
повитинати.

Вырождаемость —звироднілість, лости;

вирбджуваність, ности. Национальная
вырождаемость (денационализация) —

винародбвлення, ння.
Вырождаемый —вирбджуваний.
Вырождаться, выродиться —вирбджува-

тися. вйродитися, перевблитися, пере-
вестйся^звбдитися, звестяся, позводи-
тися, мйршавіти, змйршавіти, марні-
ти, вймарніти. Вырождаться нацио-
нально (денационализироваться) —ви-
на шдовлятися, вйнародовитися. Вы-
родившийся —звироднілий. Выродив-
шаяся порода —перерід, роду; пере-
рідка, ки; перевбдка, ки; переводня,
ні   (Ц я  пшениц я—п е р е в 6 д к а).
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Вырождение —вйродження, ння; виро-

ждёння, ння; перевід, ду (Доброму
рбду нема переводу), перерід,
роду. Национальное вырождение (де-
национализация) — винародбвлення.
ння.

Выручать, выручить— I) визволяти, вй-
зволити, відзвбляти, відзволйти, ра-

тувати, вйратувати, норатувати, виру-

чати, вйручити, допомогтй, відкасну-
ти кого від чого. Выручаться, выру-

читься— (б е з л.) уторжйтися (К а р-

б 6 в а н щ і в з п'я тьдесят утор-

жйл^ося, чи ні?). Вырученный—
I) вйзволений, внручений; II) уторгб-
ваний (УсІ вторгбвані грбші
вкрадено).

Выручка— I) вйзвіл, вол/; порятунок,

нку; допомбга, ги; виручка, ки; П}
вторгбвані гроші, уторгування, ння;

виторг, гу (Потратив усе свое

вторгування); III) (прилавок)
—ляда, ди; крамнйчний стіл.

Выряжать,-ся; вырядить,-ся— убирати,
ся; убрати, ся; виряясати, ся; вйряди-
ти,  ся.

Высадочный —висадкбвий. Высадок —

висадок, ка.

Высвобождать, -ся, высвободить, -ся —

визволяти, ся; вйзволитж, ся; відзвб-
ляти, ся; відзволйти, ся; видобувати,
ся; видобути, ся; (упираясь) —

випручувати, ся; вйпручати, ся (Ди-
тйна із слбвитку вйпручала
ріуки).

Высвобожденный— вйзволений, вызво-

лений, вйдобутий, вйпиучаний.
Высвобождение —визволяння, ння; ви-

звблення, ння; вйзвіл, волу; видобут-
тяѵ ття; (у п и р а я с ь)— випручуван-
ня, ння.

Выселять, выселить— виселяти, вйсели-
ти відселйти, відселйти; (насиль-
но) —- викидати, вйкинути; (с з е-

мельного участк а)—виругбвува-
ти; (м н о г и х)— повиругбвувати (Я
вас відселіб звідсіль гетъ

отудв над став).
Выселяться, выселиться — виселйтття.

виселитися,. відселятися, відселйтися,
сходити, зійтй, посхбдити 3 чого

(С л о б і д с і, к і козакй где за

Хмельнйцького з Украіни
посходили).

Выселение —виселяння, ння.

Высказывание— вислбвлювання, ння- вя-

казування, ння (Оміливе вика-

зування правд и в вічі).

Выскабливание— вишкрібання, ння; ви-

шкрябування, ння; вискромаджуван-

ня, ння; вйскріб, ребу; вйпгкре'блен-
ня, ння; вискромадження, ння.

Высказывать, высказать —вислбвлювати,
вйсловити, виказувати, вйказати, ви-

мовляти, вймовити, виповідати, вйпо-
вісти (Цього не вйкажеш сло-

вами). Высказанный —нйсловлений,
вймовлений, вйказаний, вйявлений.
Высказываемый —вислбвлюваний, ви-

казуваний, вимбвлюваний, виповіда-
ний.

Выскакивать,  выскочить,  выскокнуть —

I)  впстрйбувати, вйстрибати, вйстриб-
нути, вискакувати, вйскочити, вйска-
(і)кнути,    виплйтувати,    вйплигнути;
II)   вихбплюватися, вйхопитися, ви-

хвачуватися, вйхватитися, вйѳватя-

ся, вйрватися; III) (выскочить на

тел е) —нарядйтися.
Выслуга —I) вйслуга, ги; заслуга, ги; II)

вйслуження, ння. По выслуге лет —вй-
слуясивши своі літа. За выслугу лет —

за вйелугу літ.
Выслуживание — вислугбвування, ння;

вйслуягення, ння.

Выслуживать,  выслужить —I)  вислужу-

вати,   вйслужити, вибувати,   вйбути
(Вйслуясив, заслужив за рік
коня собі); II)  заслужйти.

Выслуживаться, выслужиться —висл.у-

жуватися, вйслугуватися, вйслужити-
ся, заслужйтися (На всіх брёпге
—в ислугбвуеться перед па,-
и о м).

Выслушивание,    выслушание— вислуху-

вання, ння; вйслухання, ння; (с в и-

детелей на суде, вообще
многих или много е)—переслу-

хування, ння; пе^еслухання, ння;

(б о л ь н о г о) —обслухування, ння; об-
слухання, ння; переслухування, . ння;

переслухання, ння.

В ыс лу ш ивать, в ыслу ш ать —вислухувати,

вислухати, дослухати, переслухати,

прослухати. Выслушивать все или

всех — переслухувати, переслухати.

Выслушивать до конца —дослухувати,

дослухати до крато. Выслушивать
больного — обслухуваги, обслухати.
Выслушанный —вйслуханий, переслу-

ханий, дослуханий, обслуханий. Вы-
слушиваемый— висдухуваний, вислу-

ховуваний.

Высматривать, высмотреть —I) вигляда-

ти кого, визирати кого; П) глядіти,

наглядати, наглѳ(я)діти, пильнувати,

назирати, назорйти, пантрувати, вй-
пантрувати, визирати, виглядати, вй-
глядіти що; (о с м о т р е т ь) —види-

влятися, вйдивитися в чому. Высма-
тривая —визираючи, вйзирцем, визир -

Hi; Ш) высмотреть невесту, ребенка—
наглёдіти    молоду,    виглѳдіти    дітей.
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Высмотренный— вйгляджений, вйзо-
рений, назбрений.

Высокий— високий, (ум.) височёнький,
(у в.) височённий, височѳзний; вели-
кий, (у м.) величёнький, (у в.) вели-
чён(з)ний (В и с 6 к е нёбо. В и с о-
чённі гори. На галявині сто-,
ітьвеличёзнийдуб, вйщийза
всі йнші). Высокая цена —велика,
висбка ціна. Наивысший —найвйщий.

Высокомерие —зарозумілість, лости; ви-
сокодумство, ва; надмірні гбрдощі;
надмірна пиха, бундшчність, ности.

Высокомерничать —зарозуміватися, заро-
зумітися, бути зарозумшим, вйсоко
нестйся, вдаватися в пиху, бундібчи-
тися, пишнйтися (Не вдавались

у столйчну пиху, жарту-
вали).

Высоконравственный — високомораль-

ний, високоетйчний.
Высокопарность —високохмарність, но-

сти; висбке літання; високомбвність,
ности; пишномбвність, ности; (шу т л.)
—високоштійльність, ности; надутість,
тости.

Высокопдчтенный   —  високоповажний,
вёльми (вйсоко) шанбвний.

Высокоуважаемый — високошанбваний,
високоповажаний.

Высокохудожественный — високоарти-

стйчний, високохудбжній, високоми-

стёнький.
Высокочтимы й —високошанбваний, висо-

коповажний.
Высота —височінь, чёни; ^височинй, ні;

височиня 4 ні; висбта, тй; вишиня, ні;
висбкість, кости. Высоты —високбсти.
висбкість, вершйни. На одной высоте

с кем —врівні з ким. Высотой —зав-

вйшки, звйшки, вйсоко. (А в т і м П 0-

коі булп вікна на три саясні
вйсоко). С высоты —з височинй, 3

висбка (В и щаслйві, висбкіі
збрі, всё на світі вам вйдко
з висбка).

Выспрашивать, выспросить —випйтува-
ти, вйпитати що у кого, вивідув.ати,
вйвідати що у кого, допйтуватися.
допитатися чого у кого; (настой-
чив о) —наставали на кого. Выспра-
шиваемый —випйтуваний, вивідува-
ний. Выспрошенный —вйпптаний, вй-
віданий.

Выставка —вистава",   ви;   в'йставка,   ки.

На выставку —на показ.

Выставлять, выставить —виотавляти, вй-
ставити. Теснее: I) вйстановляги,

вйстановити (Вйстановили по-

д в і й и і г в і к н а) ; II) вистрбмлто-
вати, вйстромити, висувати, вйсу-
нути, витикати, вйткнути. Выставлен-

ный —вйставлений, вйстромлений, ви-
сунений.

Выстрагивать, выстрогать —вистругува-
ти, вйстругати, ге(м)блювати, вйге(м)-
блювати. Выстроганный —вйструганий,
вйге(м)блюваний.

Выстраивание — (о здании из дере-
в а) —вибудування, ння; будування,
ння; (из к а м и я) —вимурбвування,
ння; мурування, ння; (о войске) —

ушикбвування, ння; шикування, ння:

вйшикування, ння.
Выстрел —стріл, лу; пбстріл, лу; холо-

стой выстрел —вйстріл без наббю, слі-
ПЙЙ.

Выстужать,   выстуживать,   выстудить —

вистуджувати, вйстудити, вихолбд-
жувати, вйхолодити; (частым о т-
крыванием дверей) —вйскрипа-
ти (Вйскрипали хату). Высту-
жен н ы й —вйстужений, вйхолоджений.

Выступ —вйстул, пу; (крыши) —ви-
ну ст, сту; (скалы) —прискалок, лка;
(земли, вдающейся в чужуто

з е м л ю) —закло, ла; (у п е ч к и д л я
спичек и п р.) —карунка, ки.

Выступать, выступить —виступати ѵ вй-
ступити, виходясати, вихбдити, вййти,
вирушати, вйрушити, вибпратися, ви-

братися; (резко впере д) —вирива-
тися, вйрватися; (из ряд а) —висува-
тися, вйсунутися, вихилятися, вйхи-
литися, вйставити, вйстати, вптика-

тися, вйткнутися; (против к о г о) —

ставати прбти, рушати на кого. Вы;
ступать из границ приличия—перейти
мёягі пристойности.

Высчитывание —I) вирахбвування, ння;
обрахбвування, ння; вплічування, ння;
облічування, ння; (учет) —бблік, ку;
II) (из з а р а б о т к а)— одвертання,

ння; вивертання, ння; одрахування,

ння.

Высчитывать, высчитать— I) впрахбву-
вати, вйрахувати, обрахбвувати, зра-

хувати, вилічувати, вйлічити^ (у ч я-
т ы в а т ь) —облічувати^ облічйти, чи-
слити, вйчислити, обчйслити; II) (и з
заработк а) —одвертати, одвернути у

вивертати, вйвернути (з платні кому).
Высший —вйщий, найвйщий, звёрхній

Вйща школа. Найвйща вла-
д а). Высшее положение —вйщё ста-
новище, звёрхність, вйщість. Высшие
классы общества —верхи громадян-

ства.
Высылать, выслать —висилати, вислати,

надсилати, надіслати; (ссылать)—
зсилати, зіслати; (м ног о)— поз(ви)-
силатй; (отправлять) —виряжати,
вйрядити, виправляти, вйправити.
Высланный —I) вйсланий, надісланий;
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II)   (с с ы л ь н ы й) —заеданий,   вйсла-
нець, нця; засланець, нця.

«Высь —висбкість, кости; внеота, ти; ви-

сочшь,   чіни,   височиня,   НІ.
Выталкивание— випихання,     ння;     ви-

штбвхуваняя,    ння;    виштурхування,
ння; випирання, ння.

Шыталкйвать,-ся;     вытолкать,-ся —випи-

хати, ся;  вйпхати, ся; вйпхнути, ся;

виштовхнути,  ся;  вйштурх(к)ати,  ся;

внштовхнути,   ся;   вйштур(к)атп,   ся;

виштурхнути,   ся.    Выталкиваемый—
випиханий,   виштбвхуваний, виштур-

хуваний. Вытолканный, вытолкнутый
—випханий,    вйпхнутий,    вйштовха-
иий, впштурханий, вйгнаний. Вытал-
кивающий —випйхач, ча.

вытаращивать,   вытаращить— вирячува-

■ти,  вирячити,  витріщати,  вйгріщити,
виторопити;   (о  ж ноги)- ловиторб-
пліовати,      вилуллювати,     вйлупити,
вип'ясти,   бчі  видивляти,  вйзиритися
на  кого.  Вытаращенный —вйрячений,
витріщений, вйбалушений.

*Вытерпливать,   вытерпеть— терпіти, ви-

терплювати,   вйтерпіти,   стёрплювати,
стёрпіти,   перетёрплювати, перетёрпі-
ти, одтёрплювати, одтёрпіти   (3 а в с е

м и о д т е р п 1 л и). Вытерпеть до кон-

иа— дотерпіти;    (страдания,    мѵ
к и)— відстраждати; (м н о г о)— набідѵ-

•   ватися, набідитися.
ЭДытеснять,    вытеснить— витискати,   вй

тиснути, випирати, вйперти, виниха,-

ти, вйпхати; (в ы ж и в а т ь)— вигриза=

ти^вигризти кого  звідки.  Вытеснен
ныи— випертий,    вйтіснений,    вйпха
ний._   Вытесняемый — витйскуваний
випираннй, випиханий.

^Вытирание— витирання, ння; утирания

ння; обтирания, ння.

'Вытравливать, вытравлять, вытравить—

витравлювати, витравляти, вйтравити
витр_оювати,  вйтроіти.  Вытравленный
—вптравлений,  вйпасений,  вйтолоче-
ний,   вшд-руений;   (о   п л о д е)— зігна-

ний.  Вытравленный  луг,  поле— вито-

лочений, вйпасений.

«Вытье— виття, ття; квиління, ння; ски-

глшня,  ння;   (он л акивание)— за-

води, дів; голосіння над ким.

Вытягивать,      вытянуть— I)      (извле-
кать)—витягати, тягтй, вйтягти  стя-

гати, стягти; П) (протягивать)—
випростувати, випростати, простягати
простягтя.

ЭДытяжка— I) ^витягання, ння; вйтягнен-
ня, ння; випнутість, тости; (стоять
на в и т я ж к у)— стояти наввйпинку,
випинаючись; П) (с у щ.)— вйтяжка,
ки; екстракт, ту; Ш) вытяжки сапож-

ные —вйтяжки;   IV)   витяяснйй   душ-

нйк, ка; вй(гяя{ка, ки.

Выучивание— вивчання, ' ння; навчання,
ння;   завчання,  ння;  вйвчення,  ння;

- навчшня, ння. -

Выучивать,-ся;   выучить,-ся — вивчаты,

ся; вйівчити, ся; навчати, ся; 'навчйти,
ся.   Выучиваемый —вйучуваний.   Вы-
ученный —вйвчений, навчений.

Выхватывание —вихбплювання, ння; ви-

хвачування,  ння;   вйхоплення, , ння;

вйхвачення, ння; вйхват. ту.

Выхлопатывать, выхлопотать —виправля-

ти, вйправити, виклопбтувати, вйкло-
потати що, вйстаралися про що   (ре-
ж е) чого   (Т я-ж грошей виста-
р а й с ь).

Выход— вйхід, ходу;  хід, ходу   (3 на-

шего  подвір'я   два   вйходи).
Найти выход —зарадити кому, поради-

ти  собі  з  чим,   дати  собі 'раду,  по-

раду.
Выходной —вихіднйй, виходбвий. Выход-

ной  день— вільна    (вихідна)    днйна.
Выходное   пособие —вибувна,  вихідпа
допомбга.

Выцарапывать,   выцарапать,   выцарап-

нуть— видряпувати,    вйдряпати,    ви-

шкрябувати, вйшкрябати, видирати з

чиіх  лазурів.   Выцарапанный— вйдря-
паний, вишкрябаний, вйдертий.

Вычерпывать,-ся;     вычерпать,-ся — ви-

чёрпувати, ся; вйчерпати, ся. Вычер-
панный —вйчерпнутый,     вйчерпаний.
Вычерпывающий — вичерпнйй      (в и-

ч е р пн і з в і с т к й, в и ч е р п н а м а-

п и н а),   черлальний   (Ч е р л а л ь н а

машина).   Вычерпываемый —вичѳр-

.  пуваний.

Вычет— одвертання,   ння;    олічка,   ки;

одрахування,  ння.  Сделать вычет  из

жалованья —вйвернути,    одвернути   з

платні, зробйти одрахування з плат-

щ; (какнаказани е) —зробйти од-

баву з платні.
Вычисление—обчиеляння,    ння;     обчи-

оління, ння; обчислення, ння; вилічу-
вання, ння; рахування, ння; вирахб-

вування, ння; обрахбвування, ння.

Вычислять,   вычислить— обчисляти,  of>-
числити, вилічувати. вйлічити, ЗЛІЧЙ-
ти, вирахбвувати, вйра'хувати, обраху-
вати, розлічувати, розлічйти.

Вычитание— віднімання, ння; відліч, чи:

обліч, чи.

Вычитать, вычесть— віднімати, відняти,
одчисляти. одчйслити, відліЧувати
відлічити. Вычитаемый— відніманий'
відлічуваний.

Вычитывать, вычитать— вичйтувати вй-
читати (книгу в квизі); начйтѵва-

тп, начитати.   Вычитанный— вйчитан-
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ний, начйтайий. Вычитаемый —ви(на)-
чйтуваний.

Вычурность— вигадливість,    вости;    хи-
мёрність, ности; .кучерявість, вости.

Вычурный— I) мерёжаний, цяцькбваний;
II) вигадливий, химёрний, кучерявий,
вузлуватий,    мудрий,     примхуватий.   I
Вычурно —вигадливо,   хпмёрно, куче-
ряво, вузлувато, примхувато.

Вышеизложенный —вищелбданий,^ вище-
вйложений, звищпйоаний, повищий.

Вышеименованный-вищеназваний, вжц-

менбваний.
Вышеисчисленный  — вищезрахбваний,

вищезлічений;  (л е р е ч и с л еді и ы й)
—вищевйчислений.

Вышележащий —повйщий.
Вышенаписанный   —   впщенаписаний,

звишпйсаний.
Вышеоб'явленный  —  вищеоповіщений,

вищеознайбмлений.
Вышеозначенный —вищезазначений,   за-

значений вгорі; вишепоказаний.
Вышеприведенный —вищенавёдений.
Вышеречен н ы й —вищеречёний.
Вышесказанный —вищесказаний.
Вышеуказанный —вшцепоказаний.
Вышеупомянутый —вищезгаданий,     пе-

редшезгаданий.
Вышка— I)  вартівня, ^ні;  дозірна вёяса;

П) горішня    світлйця, ці;    Ш) горі-
ще, ща.

Вышлифовать —одшліфувати,   вйшліфу-
вати; (переносно), вйгладити^ (К и-

"і в   б у д ь-я кбго. нетёсу  вйгла-
д и т ь).

Вышучивание —висміювання,    ння;   ви-
смівання, ння; ясартування з кого.

Выщелачивание —зоління, ння;    лужін-
ня; ння; вйзоління^ ння; вйлужіннч,
ння;   (почвы)  вилугбвування,   ння;
вилугування, ння.

Выяснение —вияснюваня, ння   вйяснен-
ня, ння; з'ясбвування, ння; з'ясуваи-
ня, ння; висвітлювання, ння; висвіт-
лення, ння; усвідбмлювання, ння   со-
бі; усвідбмлення, ння.

Гавань—гавань, ни; пбрт, рту; при-
стань, ни.

Гавкать—брехати, гавкати, гавкотіти,
тйш (Тихо в с е л і, т і л ь к и д е-

н е-д е собаки брешут ь).
Гадание —ворояцння, ння; ворожба, би;

ворбжбитство, ва.

Гадательный —I) здогадний; II) непёв-
ний. Гадательно —I) здогадно, за здб-
гадом; II) непёвно.

Вьюга —заметіль, іли; хуртовина, ни; за-
вірюха, хи; метёлиця, ці; заметь, ти:
сніжнйця, ці; сніговійниця, ці; фуга_
ги;  хуга, ги;  завія, віі;  хуртёча,  чі;_
віхола,   ли;   (с   мокрым  с н е г о м>
-—хвйжа, жі; хвйща, щі.

Вьюк —юк,  іока;  в'юк, ка;   торбки,  ків:.
ладун, на;    (чаще) —ладунок,    нку^
тлумбк, мка   (О д в я з а в л а д у н о л.
торока  і   відрб   о лив п   нато-

чив).
Вьючить —I) ючйти, в'ючйтн (кбні, вер-

блюди); II) приторбчувати, що; віочй-
ти, що;  ладувати на коней що.

Вьющийся — (о р а с т е н и и) —в'юнкува-
тий,  ви'ткйй,   батожйстий,   тпчковйй,
тичнйй   (Тичкова  к в ас 6 л я);   (а»
волоса х) —кучерявий.

Вязанка — в'язка,     ки     (напр.,     сіна„.
біубликів);     оберёмок,    мка;     оберем,,
му  (дров);  в'язанка,  ки  (дров).

Вязанный— I) в'язаний;, II)    плётениіг
(Плетена  рукавиц я).

Вязкость— лйпкість,   кости;    липучість,,
чости;  масткість,    кости;    грузъкість,.
кости;   глёвкість,   кости;   гяеюватістъ„
тости; (в химии —о жидкости)—
густість, тости.

Вязь— вязания,   ння;    звязання,   нняг
в'язь, вязи.  Цветочные вязи —китиго
з квітів. гірлянди. Писано вязью —пи-
сано в'яззю, плётеним письмбм.      ;

Вялить,     вывялить —в'ялйти,     звялитге
(В'ялйть    рйбу.    Чужина    в'я-
лйть,    як    б или ну). Вяленный—
вялений,      в'ялий ;  (П р о с і л"ъ н о-
в' я л а і с в 1 ж а р й б а).

Вялость —I)    зв'ялість,    лости;    прив'я-
лістъ, лости; II) млявість, вости; квб--
лість, лости.

Вялый— I) зав'ялий, прив'ялпй; ТТ) мля-
еий, оспалий, квблий;  (н а с м е ш.) —-

лемішкуватий,   марудний.^  розлізлий^
Делать вялым,  вялить —в'ялйти,  звя-
лйти. Вяло —мляво. Делать вяло —ро-
бйти мляво, робйти, як не своТми.

Вящий —більший, вйщий, кращий, ліп—
ший.

Гадать —I) вороясйти; II) гадати, мірку--
вати про що, розваясати що (Стал ис
д ум ати гадать, чим дитйну-
г о д у в а т ь) ѵ

Гаерство —вдавання нумсдій, блазну-
вання, ння; блазёнство, ва; дурнику-

вання, ння; штукарство, ва.

Гаерствовать —кумедіянити,  блазнувати._,
штукарити.

Газета —газета, ти;  часбпис,  су;  (еже--

Г
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д н е в н а я) —щодённий часопис, що-

дённик, ка; (еженедельна я) —

тижневйк, ка. Стенная газета —стін-
нйй часопис, стінна газета. Устная
газета —усна газета.

Газетный —газётний, часопйсняй (Г а-

зётна оповісткаХ газетярський
і(іГ а із е т я р с ь к а л р а ц я).

Газетчик —газетяр, рй; газётник, ка;

дневникар, ря.
Газовидный —газуватий.
Газовый— газовий   (Газове   світло).
Газоем —газозбір,  зббру.
Газокалильный —газожаристий, накар-

ббваний газом.

Газомер, газомеритель —газомір, ру.

Газометр —газомір, ру; газбмётр, тру.

Газомотор —газомотор, ра; газовий мо-

тор, газовий двигун.

Газообмен —виміна газів, газообміна, ни.

Газообразность —газуватість, тости; га-

збвість, вости.

Газообразный —газуватий.
Газоосвещение — газоосвітлення, ння;

газове світло; газове освітлення, ння.

Газопровод —газопрбвід, воду.

Газопроводный —газопровідний. Газопро-
водные материалы — газопровідна'
снасть, газоснаоть, стп.

Газопроводчик —газопровіідник, ка; газо-

вий майстер, стра.

Галантерейный —галантерійний. Галан-
терейность —галантерійність.

Галантерея —галантерія, ріі. Галантерей-
щик —галантерійник, ника.

Галиция— Галичина. Галицийский —I) га-

лицький; II) (относ, к г а л и ч а-

н а м) —галичанський.

Галлерея— галерея, pel; (открытая,
обыкновенно с фасад а) —лід-
сіння, пня; (вокруг дом а) —круж-

іганок, ка: (крытая галлерея

вокруг церкв и) —опасання, ння;

басань, ни.

Галлицизм —галліцйзм, му.
Галлон —талон, ну.

Галлюцинация —галюцинація, nil; галю-

цинування, ння; мана, омана, ни; об-
мара, ри; примара, ри; (слуха) —

слухова, омана; (з р е н и я) —зорова

омана.

Галлюцинировать — маги галюцпнацио,

оману, обмару; галюцинувати.

Галстук —галстух, ха; краватка, ки. За-
ливать за галстук —запиватися, напи-
ватися, торкати (О т і х о р 6ш и й ч о-

жовік, тільки торка багато,
а голова золота).

Гальванизация, гальванизирование —

гальванізування, ння.

Гальванизировать —гальванізувати. Галь- I

ванизированный  — гальванізбваний,
погальванізбваний.

Гальванизм —гальванізм, му.

Гальванический —гальванічний. Гальва-
нический ток —гальванічний протік,
току; гальванічпий струмінь, меня.

Гальванически —гальванічно.
Гальванометр —гальванбметр, тра; галь-

ваномір, pa.

Гальванопластика —■ гальванопластика,

ки. Гальванопластический —гальвашь
лластйчний.

Гам —гамір, ору; гам, у.

Гамма —гама, ми; скаля, лі.
Гарантировать —гарантувати, загартанту-

вати, безпёчити, забезпёчувати, забез-
пёчити, убезлёчити, убезпечати, дати
зароку. Гарантированный —гарантова-

ний,  забезпёчений, убезпёчений.
Гарантия —гарантія, тіі; забезпёка, ки;

убезпёка, ки; запорука, ки; зару-
ка, ки.

Гардероб —гардероба, би; (т е с и е е) —I)
бдіж, одёжи; убрання, ння; IT) одё(і)-
жна шахва. Обзавестись гардеробом —

справитися, справити всю лотрібну
одёжу (Оправили дівці все,

к оч і за міяО.
Гардеробный —гардерббний,   одё(і)жний.
Гарем —харём, му; жінбчі покбі, кбів.

Гаремный —харёмний, харёмовий.
Гармонизировать —гармонізувати, згар-

монізувати.
Гармонировать--гармонщвати з чим і

до чого, ладнати з чим; (подхо-
дит ь) —пасувати до чого, лицювати
до кого, до чого (Цей вйпадок
ніби не лицібіѳ до загального
образу Карпёнка -. К а.р ого);
не різнйти з чим.

Гармоничность —гармонійність, ности;
гармонічність, ности.

Гарнитур —гарнітура, ри; окраса, си;
оздбба, би (I рек во г н 1 в і: по-

треблю т в о ю красу, т в о ю

о з д б б у).
Гарцювание (на лошади) —гарщюван-

ня, ння; вигравання конем; (о л о ш а-

д и) —басування, ння; вигравання.

Гарь —тар, ру; згарйтина, ни; горіле,
лого (Омердііть го pi л им); (от
волос, шерсти) — с(ш)малятина,
ни; паленина, ни; (от бумажной
полотняной ткани) -— портнй-
на, ни.

Гасить— I) (огонь) —гасйти, шу, сиш:
логасйти, шу, сиш; вгашати, вгасйтп,
вигашувати, вйгаситй, згашати, згасй--
ти (Ввгасила жар на вугілля);
П)    (и з в е с т ь) —розпускати    вапну,
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аіосуватй. Гашеный (об извести) —

розпулі.ена, гашена, люсбвана, вапна.
Гаснуть —гаснути, згасати, гаойтися, при-

меркати, примеркнути (Га сне «он-

це. 3 г а с а с п о ж ё ж а. Місяць
примерка е).

Гастрический —гастрйчний,-    гастрійний,
шлункбвий, черевнйй   (Г а с т р й ч н і
х о р б б и).

Гастроном —I) гастроном, ма^ II)  смакб-
ша, ші; ласун, на; ласій, ія.

Гать—гребля, лі; гать, ти; гат, ту; гата,

ти;  гатка, ки;  (маленькая у бе-
рег а) —пригаток, тка.

Гвоздь,^ гвоздик —I) цвях, ха;   цвяшок,

гвіздяр, pa.

Гвоздеобразный —гвіздкуватий, цвяхува-
тий.

Гвоздильня —цвяхарня, ні; гвіздарня, ні.
Гвоздь, гвоздик —Г) цвях, ха; цвяшок,

шка; гвіэдбк, здва; (самыі бол ь-
ш о й) —смертёльник; (длинный и
тонкий, половой и кровель-

н ы й) —бретналь, ля; бренталь, ля;
(для о б и в к и) —цвяшок, шка; (л о д-

к о в н ы й) —ухналь, ля; вухналь, ля;
(для ш и н) —шиналь; (для тес а)—
гонталь, ля;__ (большой и загну-
т ы й) —костяль, ля; (деревянный
б о л ь ш о й) —тйбель, бля. Усеянный
гвоздиками —цвяхбваний, вйцвяхова-
ний.

Где —де; где-бы —де-б; где-бы ни —хоч
де; где-бы то —де-б-то; где-бы то ни

было —аби-де; кое-где —де-де, де-не-
де, десь-нё-десь, подёкуди, дёкуди;
где-же —де-яс, де-то; где-нибудь —де-

нёбудь, де-будь, десь, абй-де, б^длі-
де; где попала —абй-де.

Гегемония —гегембнія, ні'і; передування,

ння; прбвід, проводу.

Гекзаметр —гексаметр, тру.

Гектар —гектар, ра.

Гектограмм— гектограм, ма'.
Гектограф —гектограф, фу.
Гектолитр —гектолітр,  тра.

Гектостер —гектостёр, ра.

Генеральный —загальний, головнйй, те-
неральний. Генеральное межевание —

загальне (генеральне) меясування. Ге-
неральное сражение —бій остатбчний.
Генеральный штаб— генеральна (най-
ввща) військова управа.

Генератор (ф ив.) —генератор, ра і(іГ е н е-

ратор електрйчного протб-
ку; генератор промен я, світ-
л а).

Генерация —I) (происхождени е) —

похбдження, ння; II) (поколение}
—генерація, ціі; покоління, ння; колі-
но, а.

Генетический —генетйчний (Г е н е т й ч-

ний звязок подіі).
Гениальный —геніяльний. Гениальность

ность —геніяльність, ности.

География —географія, фіі; землёпис, су.
Географический —географічний, земле-

писний. Географическая карта —мапа,

ли.
Геодезический —геодезйчний.
Геодезия —геодёзія, зіі.
Геология —геологія, гіі. Геологический- -

геологічпий. Геолог —геблог, га.

Геометрия —геомётрія, ріі. Геометриче-
ский —геометрйчний.

Гербарий —гербарий, ія; зільник, ка;

травник, ка.

Германия —Германія, ніі; Шмёччпна, ни.

Германизм —германізм, му.

Герметический— герметйчний. Гермети-
чески—герметично. Герметичность —

герметйчність,  ности.

Героизм —героічність, ности; геройство,
ва; героізм, му.

Героикомический —героікомічний.
Гиалургия —гіялургія, іі.;_ гутпнцтво, ва;

склярство, ва; виробнйцтво скла.

Гибель— I) загйн, ну; загйбіль (загйбель),
бели; згуба, би; '(реже) —погибель,
ли: гибель, бели; погуба, би; (еще р е-

Я е\—пагуба, б;и; ягия, ну; загиб, бу;
загиба, би. Привести к гибели —дове-

сти до загйну. П) Несметное множе-

ство —тьма тьмённа, до напасти, до

смутку.

Гибельно —згубно, загйбно (3 а г й б н о

робйти в завод і).
Гибельный —згубний, згублйвий, загйб-

ний, погубили, погибе льний. Гибель-
ная вещь,  происшествие —погуба, би.

Гибкий —гнучкйй, гнучий, тинкйй, бгач-
к&й *(Т л л б л я іг п у ч к а "■ л в и с о-

ка. Гнучкачѳсність. Панська
правда на веі ббки гнуча.

Б г а ч к а с о в і с т ь) ; {колеблю-
щий с 'я%— хистк&й, хипкйй, хнлкйй;
(эластичны й) —вигйнистий, вигин-

ча'стий.

Гибкость —гнучкість, кости; гнучість*
чости; хйсткістъ, кости; хйлкість, ко-

сти; хвйоткісгь, кости; вигйнистлсть,
тости.

Гибнуть —гйиути,   загибати,   пропадати,

гйбіти   (Лиха   годин а—а  я  п р и-

ткнувся   до   стінй,   та   так   і
гйбію. Міусимогйбіти, бо не-
ма в  що  вдяггтйс я).

Гигант —вёлетень, тня; вёлет, та; гігант,
Гигантский —велетёнсышй,    гігантський

(Велетёнські  товстённі   л і-
я н и).
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-Гигиена —гігіена. ни. Гигиенически—гі-
гіенічно. Согласно правилам гигиены —

за гігіёною.
Гигрометр —гігромётр, тра; вогкомір, ру.

Гигрометрический —гігрометрйчний.
Гигрометрия —гігромётрія, ріі.
■Гигроскоп —гігроскбп, пу. Гигроскопиче-

ский -4- гігроскопічний. Гигроскопич-
ность —гігроскопічність, ности.

Гидравлика— гідравліка, ки.

'Гидравлический —гідравлічний.
Гидрат —гідрат, ту; гидрат окиси —гі-

драт, ту бкису; водбкис, су; гідрбкис,
су-

Гидродинамика— гідрбдинаміжа, ки. Ги-
дродинамический —гідродинамічний.

Гидростатика —гідростатика, ки. Гидро-
статический —гідростатйчний.

^Гимнастика —гімнастика, ки. Занятие
гимнастикой — гімнастикування, ння.

Упражняться в гимнастике —гімнасти-
куватися. Гимнастический —гімнастйч-
ний.

Гинеколог —гінекблог, га; лікар для жі-
нбчих хорбб.

1"инекология —гінеколбгія, гіі'.
Гипербола —шіёрбола, ли; пересада, ди:

прибілынення, ння. Гиперболический
—гіперболічний.

Гипертрофированный (ненормально
разросшийся) — гіпертрофічний,
гіпертрофбваний, перербщений.

Гипертрофия —гіпертрбфія, фіі; лерё-
ріст, рбсту.

Гипнотизирование —гіпнотизування, ння;

загіпнотизуванця, ння.

Гипнотизированный — гіпнотизбваний,
загіпнотизбваний.

Гипнотизировать —гіпнотизувати, еагіп-
нотизувати.

Типнотизм— гіпнотйзм, му.

Гипотеза —гіпбтеза, зи; дбмисл, лу; здб-
гад, ду: припущення, ння.

Гипотенуза (г е о м.) —гішотенуза, зи;

ллотилёжчик, ка.

Гипподром— гіподрбм, му; бігбвище, ща;
біговисько, ськй.

Гипс— I) гіпс, су; П) алебастр, тру.

Гистология —гістолбгія, логіі. Гистологи-
чески й —гістологічний.

Глава— голова, вй; глава, вй; (теснее)
—I) госпбдар, ря; хазяін, на; П) (на
церкви) — верх; {к у л о л)-^баня.
ні; (макушка) —маківка, ки; Ш) (в
к л и г е)— рбзділ, лу (Т о м п в р ал и й,

рбзділ трётій). Во главе— на чо-

лі (На чо л 1 війська). Быть во

главе— вести перед, отойти на чолі.

Главенство, главенствование — голову-,

вання, ння; старшув&ння, ння; стар- I
шинування,  ння;    звёрхність, ности; |

верх, ху;  верховбдіння, ння;  прбвід,
воду.

Главенствовать —головувати, старшува-

ти, старшинувати, лроводирювати, пе-
ред вёстй, верховбдити, ватаяскувати.

Главное —головне, суть, ти; самое глав-

ное —найголовніше, головна річ, го-

ловна суть.

Глагол —I) (слово) — глагол (ц.-сл.);
П) (г р а м.) —діеслбво.

Гладить, выгладить —рівняти, вирівню-

вати, вйрівняти, зрівняти (Загада-
но ш л я х й р і в и я т и). Гладить до-

рожку —пйти на кбні, дорбгу гладити.

Гладить утюгом —лрасувати, вйпраеу-
вати (білйзну); галом (стекл. шаром) —

галйязі, вмгалити. Глажений (утю-
гом) — пра сований, випрасований;
(гало м) —вйгалений.

Гладить, погладить —гладити, погладити,

жалувати,    пояіаяувати    (8 а   ш ё р-

стю   гладь,   а   не   прбти   ш'ёр-
,сти.   Погладила    (пожалува-

л а) д и т й н у по г о л 6 в ц і).
Гладкий, гладенький —рівний, вйглад-

ясенпй, гладенький; (р е ж е) —плав-

кий (Плавкий отиь. іС и о т> fl-

it а с т ь с я на рівній стёжці.
Гладе ньке мбре. Чи стіл, ч.и

о с л і н ч и к—т а к ё   все    плавке,
" гладёньке). Совершенно гладкий

—гладісінький, рівнісінький. Гладкая
санная дорога —плавкий шлях. Глад-
ко —гладенько, рівно, плавко (3 а ч е-

салася гладенько. С н 1 г утёр-
т и й —і х а т и плавко). Совершен-

но гладко —гладісінько, рівнісінько.
Глаже —рівніше, плавкіше.

Глажение —I) гладіння, ння; рівняння,
ння; вирівнювання, ння; П) (утю-

г о м) —прасування, ння.

Глаз —око; (у м.) —очко, бчечко, оченя,

оченятко; (мн.) —бчі, очка, оченйта,
очепятка, очйці, віченьки (0 глазах

на выкат е) —вйрла, баньки, буль-
кай!, бчі звёрху. С глазу на глаз —

віч-на-віч, сам-на-сам з ким; у чотйри
очі, на дві пара очей, на самоті. Сво-
ими глазами— на своі бчі, на власні
бчі, : очевйдячки, набчне. За глаза —

позаочі, / позаочйма. Прочь с глаз —

геть з перед очей.

Глазирование, глазировка —I) гяазуру-

вання, ння; глянсування, ння; П) (и о-

суды) —поливания, скління, ння.

Глазировать —I) глазурувати, глянсува-

тп; П) (посуд у) —поливати, склй-
ти. Глазированный (о посуде) —по-

ливаний, полпв'яний. Глазированная
посуда— полива. Глазированная бума-
га —гліянсбваний папір.
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Гласить (ю р и д. тер ы.) — звучати

(Стаття закону звучйть так);
казати, говорйти (Закон к а ж е,

говорить; стаття закону ка-
же, говорить), виголишувати.

Гласно —прилюдно, привселюдно, не
крйючись.

Гласность —гдасність, ности; приліод-
ність, ности; привселюдпість, ности;

вселюдна відбмість. Предать гласно-

сти —подати до вселюдно! відбмостя.
Гласный —1) гласний, прилюдний, при-

вселюдний; ^ П) (г р а м.) —самоголбс-
ний, голоснйй. Гласная буква —голо-

сівка; III) гласний (3 е ім с ь к и й
гласний).

Глауберова соль —сірчанокйслий натрій,
главберова сіль, соли.

Глинобитный —вальковйй, валькбваний,
лямпачний.

Глотание —ковтання, ння; глитання,

ння.

Глотательный —ковталышй.
Глотать, глотнуть, проглотить —ковтати,

ковтнути, проковтцути, глитати,,

гли(т)нути, проглйнути; (груб о) —

лигати, лигнути. Глотать слюнки —

слйнку ковтати.

Глотка —горлянка, ки; прблиг, гу; (н е-

точно) —горло, ла; (грубо) —пёль-
ка, ки. Заткнуть глотку —заткнута

пёльку, зацйтькати, заціпити. Во всю

глотку —на все (ціле) горло, на всю
горлянку.

Глубина —глиб, буі; глибина, ни; глиби-
нй, ні; глибінь, біни; _ глибочинй, ні:
глибочінь, чйни;  глиббкіотъ, кости.

Глубиною, в глубину —завглйбшки, зав-

глйб, навглйбшки. Из глуби ньі веков —

з далечи віків, з глйбу століттів. Про-
никать в глубину —досягати вглиб
чого.

Глубокий —глиббкий; очень глубокий —

глибочёзний, глибочённий. Глубокий
снег —завалнйй сніг. Глубокий вечер—
пізні влаги. Глубокая ночь —глупа
ніч, глупа північ. Глубокая старина —

давня давина. Глубокая печаль —тяж-

ка туга. Глубокий поклон —низькйй
уклін (уклону). С глубокими обрыва-
ми —крутоярий.

Глубоко —глйбоко; (ум.) —глибочко. Все
глубже и глубже —що-раз глйбйге.
Там очень глубоко —там дуже глйбо-

ко, там дна нема. Глубоко-ли тут —

чи глйбоко тут води. Задевать глубо-
ко —займати зглиббка.

Глубокомысленность, глубокомыслие —

глйбоко думність, ности; глиббка розг

ваясність, ности.
Глубокомысленный   —   глибокодумний,

премудрнй, вёльми мудриіі. Глубоко-
мысленно —глибокодумно, премудро-.,

вёльми мудро.
Глубочайший —найтлйбпгай. С глубочай-

шим почтением —з найвйщою (а ви-

сбкою) пошаною.

Глубокоуважаемый   —   високоповаас(а)
ний, високошанбвний.

Глумиться —глумйтися,  глумувати,  глу-

зувати з кого, на глум, на глузи бра-
ти кого, кепкувати, кпйти, шкелюва-

ти .з кого, коверзувати над ким, зну-
щатися з кого.

Глумление —глум, му; пбглум, му; глу-

зування, ння; знущання, ння; пбсміх»
«у; кешкуванпя, нгая; кпини, йн; по-

сміховище, ща (3 л б с м і х у   люд и

б у в а ю т ь).
Глупеть, оглупеть, поглупеть —дурніти^,

дуршшати, подурнішатп, безглуздитщ.
обезглуздіти, збезглуздіти.

Глуповатый —придурнуватий, пріидѵру-

ватий, дуруватий, дуркуватий, приду-
рок, недоумкуватий, недбум, недб—
умок, немуідрий, тумануватий; ібез-
клёпкий, прицуцуватпй. Он глуповат

■—не мае десятоіі, чи одніеі клёпки в,-
■ голов'і.

Глупость —1) ; нербзум,  му;   дурнйй  ро-

зум;  недоумство, ва;  дур,  дуру;  ду-

рить,   ости;   дурощі,   щів;     П)   (м е-

лочь) —дурнйця,^ ці.   Что   за  глупо-

сти! —що за дурнйці!
Глупий —нерозумнпй, дурнйй, дурного-

лбвий, безголовий, дурновёрхий, нач

роэум небагатий; (о и и с а т е л ьн о) - -

зелёний, макоцвітний. Глуп, как проб-
ка —дурнйй як пень, як ступа. Со-
вершенно глупый —дурнісінький.

Глухой— -глухйй, оглухий. Глух  кто —не?

дочувае хто, позакладало кому; (о г о-
лосе) —здушений, приглушений, без-
гучний; (стен е)— сліпа. Глухое местол

в лесу и т. п. —с м. Глушь. Глухая ночь

—глупа ніч. Глухой переулок, тупик —

сліпйй   заулок,   зазубень,    бёзвиуідь,_
ходи.

Глушитель —глушитель,    ля;    заглушй-
телъ,  ля;  глушнйк,  ка '(Заглуши-
те л-'і  вільноі   лгодськбі   дум-
ки).

Глушь (в лесу и т. п.) —тлушина, ни;
глушбвина, ни; глушня, ні; пуща, лгЦ.
і(ід е б р ь) —нётіря, pd: заотум, му; ой-
кутень, тня (Село наше у sa-

KyTHi такому, що ніхтб тудн.

не з а й д е).
Глюкоза —глюкоза, зи.

Гнать —гнати (я жену), гонйти (я гоню),,,
турлтп,  турлйти,    турйтн,    виганйти. л
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вигбним. Гнать в шею —гнати в три

ший.
Гнев —I) гнів, ву; П) сёрце, ця; пересёр-

дя. В гневе —угнівйвшись, під гарячу

руч. Гневом запылать —спалахнути

гнівом,   скипіти,   розлютувайіся.
Гневать,-ся и гневить,-ся —гнівати, оя (я

гніваюся), гиівйти, ся (я гнівлюся),
покладати, поікласти гпів на кого,

прогнівляти, ся; прогнівйти, ся; сёрце
мати на кого, важким духом дйхати
на кого (В і н па м ё н е сёрце мае

щ е й дбсі). Гневающийся часто —•

гнівлйвий.
Гневливость, гневливый — гнівлйвість,

вости, гнівлйвий.
Гневный— гнівнйй, розгніваний, сердй-

тий. Гневно —гнівно, розгнівано, гнів-
лйво, із сёрцем.

Гнести —I) тисну ги, • муляти (Ч 6 б і т

м у л я е) ; II) гнітйти, пригнічувати,
гнобйти, тіснйти, утискали, давйти,
ізгнічувати. Гнетущи й —ігнітючий.

Гнетение —гнбблення, ння; утискання,
ння; пригнічування, ння; приігнічен-
ня, ння.

Гниение —гниття, ття;- начало гниения

—загнивания, ння; загнйлість, лости.
Гнилой —ттгалйй, прілий, зогншшй; і(о

зубе и дереве) — порохнавий,
струпідплий; (о дерев е) —трухля-

вий, трухлий, потрухлий. Гнилая со-

лома —мёрва,' гній, гною.

Гнилостный —гнилявий, гнильнйй, гни-

лизняний, гниттьовйй.
Гниль —гниль, ли: гниллзня, ый; глилй-

тина^ни; гнилля, лля (Як прййде
I л л й, то на р 6 би т-ь копам

гнилля); гнилёча, чі; гнилялчя, ччя;

глилбта, ти; тліня, ни; (гниль в

дереве) —трухл/іт>(в)ина, ни; труй: 1-
лина, ни; порохня, ні.

Гниючесть —гниючість, чости.

Гниючий —гниібчий, гнильнйй.
Гниющий (гниющее болото и во-

обще место гниени я) —гнили-
ще, ща; гнилуха, хи; (гниющий
остаток чег о) —недбгнилок, ка.

Гнойный— ігяоянпй, гнілнйій (Гнояна'
болячка"). Гнойный нарыв, прыщ —

гноянка, ки.

Гноиться, гнаиваться —гноітися; (о р а-

н е) —ятр&тися (Я т р й т ь с я вира, з-

ка); (о глазах) —каправіти, заки-
сати.

Гнусавый —гугнявий, гундбсий.
Гнусить —гугнявити, гунявити, гугнйти,

гундбсити.

Гнусность^мерзёність, ности; мерзбт-
ність, ности; нйцість, цости;. паскуд-

ство, ва; плюгавство, ва.

Гнусный —мерзёний, мерзотний, нйций,
паскудний, плюгавий, (с у щ.) плюга-

вець, вця. Гнусно —плюгаво, паскуд-

но и т, и.

Гнутие —гнуття, ття; згинання, ння;

вгинання, ння.

Гнуть,-ся —ѵщтж, ся; згинати, ся (Під-
кова не згинаеться), угинати,

ся (Сила груш, _ а ж дерево
вгинаеться), хилйти, ся; нагина-

ти, ся; коцюрбпти, ся; (в д у г у) —лу-

ка ставати. Гнутый —партий, гнёний.
Легко гнущийся —гинкйй (Гинкі
цвяхи забит и не мбжна, як

з блова ніби).
Гнушаться кем, чем —гидувати (з) ко-

го, (з) чого (ким, чим); брйдити, ся

ким, чим (3 ким з и а в с ь, во-

д й в с ь, т е п ё р г и д f ю ть мною).
Говор —I) (д и а л е к т) —говірка, ки;

мбва, ви (Гуцгульська говір-
к а. П р б с т а м б в а); П) (шум, гул

г о л о с о в) —гомін, мону; гбвір, вору;

(громки й) —гамір, мору (Ч у в с я

г б^м ін і рёгіт. В містёчку зчи-

нйвся'гамір. Гбмін, гбмін по

дібрбві, туман поле покри-

в ае).
Говорить о ком, о чем —I) казати, жу,

еш; говорйти, мбвити, мовляти про

кого, про що, за кого, за^ що. Т е с -

нее: (сообщать) —промовляти, хвалй-
тися кому (до кого). Говорить в защи-

ту кого— говорйти в оборбні кого,

промовляти за ким, за чим; П) (б е-

седоват ь) —розмовляти, гомонітп з

ким, про що, за що, балакати' за що.

Говорить на каком-либо языке —гово-

рйти якбюсь мбвою (Говорйти
у к р а і н с ь к о га мбвою, п о-у к р а-

інському, ськи). Откровенно го-

воря —щйро кажучи. Говорящий (п р и-

л а г.) —говорящий, говорютций (Г о-

ворюща машина). Неумеющий
говорить (о р е б е н к е) —немовлящий
(немовля, яти).

Говориться, говариваться — говорйтися,
казатися, мбвитпся, балакатися, ви-

мовлятися, промовлятися (Те, щ о

б а лакал ося на" лёкціі. Вп-
мовлялося те, чого ніхтб не

чу в). Говорится (т.-е. говорят) —го-

вориться, кажетвая, (мбва) мібвптьоя
про кого, балакаеться. Говоренный —

говорений, казаний, мбвлений, бала-
каний.

Говорливо— балаклйво, гомінлйво; (б ы-
с т р о) —дріботмйво (Ют у 14 о Т( И", т ь,

гргокотяіть гомінлйві кузн.і).
Говорливость —балаклйвість, вости; ба-

лакучість, чости; говорючість, ости;

гомонлйвість, вости.
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Говор ливий —балакѵчий, бапаклйвий, го-

віркйй, говорючий, гомінлйвий (Таг
кий г о в і р к и й, за все р о з и й-
туе. Гомонлива дітвора).

Говядина —м'ясо, са; (коровье) —яло-

вичина; (воловье) —бичйна, ни; во-

ловина, ни; волятина, ни ѵ

Говяжий —яловичий, корбв'ячий, воля-

чий, воловий, бичачий.
Год— I) рік, року; год, ду; _ літо, та

(о бык но в. во мн. ч. —літа).
Текущий год —дей (поточний, біжу-
чий) рік. В этом году, в нынешнем

году —цього року, цёй рік. ■ В про-

шлом году —того року, минутого ро-

ку. В прежние годы —за колйпшіх
(давнішнх) рбків; П) (возраст, го-

ды)—вік, ку; літа. (Молоді літа.
Дитячий вік). Преклонные годы
—похйлий вік.

Година (тяжкая)—лиха година, ни;

нещасна година, чорна година, злй-
годні, нів. В годину бедствий —під ли-

ху годину, під лихоліття.
Годиться, пригодиться— здаватися, зда-

тися, придаватися, придатися на що

й до чого, надаватися, надатйся на що

й до^ чого, годйтися, згодйтися, зна-

доблятися, знадобйтися, в пригоді
ставати, в знадобі бути. Годится
(п р ж л и ч н о) —годиться, гоже, лй-
чить, слід, подбба, випадае, впадав,

пристало кому щось робйти (Не по-

доба дівці до коза к а. та й в и-

хбдити. Не гбже такого го-

ворит и. Кресало та губка
к о з а к у в дорозі знадобйть-
ся).

Годичный —роковйй, річний, годовйй;
(торяественный) — (у)рочйстий
(Роковйй я; р марок.' Урочй-
сте свято). Годичный отчет —річне
згйдбмлення Годичное пребывание —

річне (цілорічне) перебування. Годич-
ный сбор (д а н ь, в о з н а г р а ж д е-

ние) —роківщина, рокове, годівщпиа
(То я куплю за с в о іб г о д і в щ й-
ну). Годичный срок найма— годовй-
ще.

Годность— здатність. ности; придатність,
ности; здібність, ности до чого й на

що.

Годный— здатнпй, придатний, годящий,
(р е ж е)—-опосібний, здібний, з;угар-

ний, (з)тожий, ужитнай, догідний па

що, до чого (Т а к ѳ д о sr і д н е, щ о

тільки на смітник).
Годовой —роковйй, річний, годовйй. Го-

довой  ребенок —однбліток.
Голова, головка, головушка —I) голова,

ви; (у м.) голівка, ки, голівонька, ки;

(у в е л.) головище. Выше всех голо-

вою —за всіх головою вйщпй. Мне
приходит, пришло в голову —мёні спа-

дав, спало на думку, упадав, упало

на думку, набігае, набігло на думку,

спливае, сплило на думку. Теряю го-

лову—не дам собі ради, нестямлюся,

нестямки напали мене. Начальник,
предводитель— голова. Под головой, у

головы —в головах.

Головокружительный — головокрутннй,
головокрутіжний, запаморочний, запа-

морочливий (Запаморочлива
прудкість подій).

Головоломный— I) (опасный)— кар-

коломний (К а р к о л и м н а р о б 6-
т а); II) (о б умет в. работе, ело ж.

дел е)— і(за)мор6чл,нівпй, (за)морбчниіі,
морбкуватий (Заплутане й мо-

р 6. ч л и в е д 1 л о).
Головомойка —натруска, ки; нагінка,

ки; прочухан, на; прочуханка, кн.

Задать головомойку кому —дата нагін-
ж,у кому, дати прочуіхана, почубёньнів
кому, иамйлпти чуба (чупрйн'у) кому.

Голодать —голодувати. Сильно голодать

—голодом голодувати. Начать голо-

дать —ізаголодувати. Голодающий (не
имеющий пропита ни я) —голод-

няк, ка; голбдник, ка; голодібк, ка.

Голодающий люд— голоднякй, ків; го-

лэднёча, чі.

Голос —голос, су; (р е д к о) —іглас; '(у м.)
голосок, ска; голоебчок, чка; голо-

ебнько. Совещательный голос —дорад-

чий гблос. Решающий голос —вирі-
шальний, ухвальнпй голос. Избира-
тельный голос —вйборчий гблос. Иметь
право голоса —мати право на гблос.
Подавать голос за кого-либо —подава-

ти голос за (на) коіго, голоеувати за

(на) кого, віддавати голос кому. По-
дача голосов —голосування. Взять го-

лос —забрати голос. Большинство го-

лосов —більшість голосів, перевага го-

лосів. По большинству голосов —біль-
нгістіо (перевагою) голосів. Меньшин-
ство голосов —меншість голосів.

Голословно —голослівно, бездовідно, без-
доказано, безпідставно.

Голословность — голослівність, ности;

бездбвідігість, ности; бездоказаність,
ности, безпідставність, ности.

Голословный —голослівний, бездбвідний,
бездоказаний, безпідставний.

Голосование —голосування, ння. 'Прямое,
всеобщее, равное, тайное голосование

—безпосегДдне, вселюдне, рівне й по-

тайне (таемне) голосування.

Голубить —голубити, мйлувати, любува-
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ти, пёстити, пёстувати кого (В і н 1 1
цілуе,  він П  л'в'буе).

Голубой —блакйтний, ясносйній, голу-

бий.
Гон —I) гін, гону (Гоном людей у

полон гнали); П) (у косарей)
—-ручцьа , чікл (ПІ р о й иг л и д і.'. і
р^чки); III) (охотн.) —гони, нів
(Звірячі гони. Бобрбві г 6-
н и). В гоны (в з а п у с к и) —навііпе-
редки, навзаводи.

Гойение —I) гоніння, ння; гонения, ння;

гоньба, би; гонйтва, вп; гонйтельство,
ва (Гоніння на -хр нет и ян);
И) (и р и т е с н е н и е) —утиски, ків;
гнобйтельство, ва.

Гонец —I) шп'пь, гінц/к ггоеланёшь, нц'г:
вістовёц, вцй; II) '(б о г. Hedumare)
—очиток, тка; очйгкл, ків; гінёць,
нцяі; молодёнь, дш.

Гонимый —гнаннй, переслідуваний, го-

нений (Повстаньте гна ні іго-
л б д н і).

Гонорар —гонорар, ру;, плата, ти; за-

плата, ти; почёсне, ого (0 к р і м з а-

гально. і плати за науку, ще

виплачують почёсне' про фе-
0 о р а м).

Гончарничать —ганчарювати.

Гонять — ганяти, '. туржгн, турляти ■

(Хлопці с юд и гаийють воли,

до   в о д о и 6 ю).
Гора— гора, рй; (ум.) гірка, гіронька,

гірочка, бёоки-д, ду. Склон (склоны)
горы — згірок, ку; узбіч (узбочп)
узгір'я, р'я; узбіччя, ччя. Цепь гор—

пасмо гір. По горе— горою, по горі
(Дорога й ш л а горою. Ой ч и I
с і р і воли по г о р і іх о д й л и. Не
за горами —незабаром, незабавом, нев-

ідовзі, невзаабвзі. Как гора с плеч —як

камінь із сёрця, з плечёй (з пліч).
Горазд —здатний, здібний, дотёпний,

умілий, тям'.ущпй, 3j TrapHiifi на що,

до чого і(Н а в с е здатний: до л ю-

б о щ і в,_ до п і с ё н ь. 3 у г а р н и й
(і зугарен) теревёні прави-

ти). Кто во что горазд —хтб що і як

уміе, хто на що здавсь (придавсь).
Гораздо —I) багато, багацько, далёко,

гетъ, значно (Пшеннчний хліб
багато кращий від ж йт ино-

го. Далёко лёгше. Бона геть

білыне за мёне знала); II) до-

бре, гарно.

Горбистый — горбоватий, горбуватий.
(іГорбастий ні& Горбов а'і та

дошка).
Гордиться —гордіти, пишатися, пнпгай-

тися, величатися, нестйся вйсоко, за-

ноейтися, винбеитися перед ким, по-

перёд кого, прбти кого, ким, чим, а

чого; (относиться с гордым

презрение м) — гордувати перед

ким.

Гордо— гордо, згорда, гордовйто, пйшно-
(На ставі п :й ш но лёбідь-
плив). Гордо держать себя —гордо»

повбдитиея, нестйся гбрдо^ гонорува-

ти, гоноруватися.
Гордоватий — гордуватий, "гордёнький,.

гордовйтенький.
Гордость^ (чувств о) —гбрдість, достиг

гордовйтість, тостп; (проявление
и предмет гордост и) —гбрдощі,.
щів (мн.); (надменность) —пиха,.

хй; пйшність, ности; (гордое вы-

сокомерие) — гордування, ння;

згірдність, ности.

Гордый —гбрдий, гордовйтий, пйшний,
величавний; гордый чем —гбрдий чим

і на що (Горда своею красою).
Принять гордый вид —запишатися.

Тире —гбре, ря; (у м.) —гбренько, ка; гб-
речко, ка. Предаваться горю —в туту

вдаватися. Жгучее горе —пекуча жур-

ба, пек^чий жаль, лю. С горя —з жа-

лю, з горя. Причинять кому горе —

завдавати жалю, туги кому. Не обе-
решея горя —не збудетнея халепи. Мы-
кать горе —поневірятися^ горюватн.

Помочь горю —запобігти лйхові. Испы-
тать много горя —зазнали багато ли-
ка. Не 'зная горя —бечнапасно, без-
нсурно. Не знающий гор'я —беізнапас-
ний, безжурний.

Горевание —горговання, пня; смуткуван-

ня, ння; стмуваяня, ння; журіння,
ння; побивания за ким, за чим 'СіК о-

ло могб сёрдепы;а велйке
ж у р і н н я. Д.у ш а м.о я в т о м й-
лась  побивания м).

Горевать —горюватп. Теснее: I) (йе-
на л и т ь с я) —-журйтися, тужйти, су-

муваги, побиватиоя, пацкувати, бід-
катися за ким, за чим, по кому, по-

чему; П) (б е д с т в о в а т ь) —бідува-
ти, поневірятися, горговання прийма,-
ти (Г о р го в а л а н і ч ж у-, торго-

вала двіі, на трёт юга нічку
в я й ш л а н а з о р 1).

Горелый —горілий, палений (Г о р 1 л и й
пеньбк. Через тйждень і не.

пізнаеш паленого стёпу, як

рута зелен! е). Горелое— смаляти-

на, шмалятина, палене. Горелое мест

—паленина. Горелый лес —згар, згари.

Горемыка —бідолаха, хи; горопаха, хи;

горговальник, ка; (яг. р. —горювальнн-

ця); сіромаха, хи; сірбма, ми; побі-
даха, хи; неборак, ка;  неборака, ки;



Горемычный 79 Горький

бідорака,   ки,   зазнайбіда,   ди;   безта-
ланник, ка; бездельник, ка.

Горемычный —бідолашний, горопашний,
сіромашний, бідашний, горюшний,
сердёчний, бідённий, бідний, злиден-
ний; (у м.)— біднёнький, ібііднёсень-
кий.

Горестно — тужно, бблізно, гірко
(Обіллеться гірко сльоза-
м и). Горестно плакать, вздыхать —

рёвно (рёвне, жалісно) плакати, зід-
хати. Горестно на сердце —бблізно
(тужно) на сёрці, бблізько в сёрці.

Гореть —горіти; (р е ж е) —горітися, палй-
тися (Без підпалу й дрова
не горяіть. От як золото го-
рйть. Рана горит ь). Опеци-
а л ь н е е: I) гореть (без пламени'
-—жёвріти, жёврітися (Б ё з л і ч н ю

жаринжёвріла велетёнська
п о ж а р в н а). Гореть со стыда —па ;

леніти від сорому; (шут л.) —-нектй
раків. Горящий —горящий (Перед
хрестбм лампадочка горя-

'щ а), спаленілий (Спаленілий
соромом И вид, лице), розгорі-
лий.

Горечь —гіркість, ости; гіркота, тй
(Л ю б л го я оцю горілку: і rip -

кота й солоднёча. Ж и т т я
гі pit о та й нудь г а). В сердце го-

.   речь —в ісерді горёнигь.
Ссоизонт —ббрій, ббрію; горизонт, ту;

небозвід, звбду; крайнебо, ба; видно-
кр$г, га; небокруг, га; круговйд, ду;

кругогляд, ду; виднокбло, ла (X м а-

ри на обріі. На крайнебі хма-
р о ю т е м ,н 1 е великий л і с. Н о-
ві й ширбкі горизонт и). Сой-
ти, исчезнуть с горизонта —зійтй
(знйкнути) з ббрію, зійтй з круга

світа.
-Горизонтально —горизонтально, позёмно,

лігма, легмй.
Горизонтальность —горизонтальніоть, но-

сти; позёмність, ности.

Горизонтальный —горизонтальний, . по-

зёмний, позёмий, лежачий (В л е-

жачому становищ і. Горизон-
тальна лінія).

Горланить —горлати, верлати. репету-

вати, галасати, зіпати, галайкотати,
вигалайкувати (Ногами туп о-

т і л и, и а в в е с ь г 6 л о с із і п а л и).
■Горло — I) горло, ла; горлянка, ки;

і(в;ульг.) —пёлька, ки. Дыхательное
горло —дйхало, ла; (ум.) дйхальце;
Ж) (в сосу д е) —шицка, ки ; гбрло,
ла; гбрлечко, ка.

Горловина     (отверстие     в     про-

пасть, кратер вулкана и т. д.)
■—джерело,  горло.

Горловой —горловйй, горлянйй.
Горн —I) гбрно, на (о р. р.); горен, на (м.

р.); (на кирпичных завода х) —

гартбвня, ні; II) (м у з.) —горн, на;
труба, бй; оурма, ми; ріжбк, жка.

Горнозаводский —гірнйчний, гірнйчий.
Горнозаводский   рабочий —гірнйк,  ка.

Т'орнозаводство —гірнйцтво, ва.
Горнозаводчик —гірнопромислбвець, вця.

Горнокаменный— камінний,  кам'яний.
Горнорабочий —гірнйк, ка; гірнйч(н)ий

робітнйк; (в каменоломнях) —

каменяір, pa; (в рудника х) —руд-
ник, ка; (в шахта х) —шахтяр, ра,
шахтар, ря.

Горнопромышленник — гірнопромислб-
вець, вця; власник гірнйчого підпри-
ёмства.

Горнопромышленность —гірнйцтво, ва.

Горнопромышленный —гірнйчий, гірнйч-
ний.

Горный— I) гірський, гірний, горовйіі,
верховйнський (Г і р с ь к и й р о з-

б і_й н и к. Г о р о в а вода. В е р х о-

вйнські озёра). Горная цепь —

гірське пасмо, пасмо (пасмуга) гір
(П а с м у г и Т і е н ь-ІІІ а н у). Гор-
ный кряж, хребет —гірський кряж

(кряжа). Горная равнина —полонйна:
(ум.) полонйнка, полонйночка. Гор-
ное дело, промысел —гірнйцтво. Гор-
ное правление —гірнйча управа. Гор-
ная порода —гірська порода, горотвір,

горотвбру. _ Горный институт —гірни-
чий інетитут.

Город —місто, та; город, да.

Горообразование — горотворення, ння;
горотворіння, ння.

Горообразовательный —горотвбрчий, го-

ротвбрний (Горотвбрчі про-

цёси).
Гороховидный —горбшкуватий, горбхува-

тий.
Горсовет —міськрада, ди.

Госорган —держбрган, на.

Госплан —держплан, ну.

Горсть, горстка, горсточка —жменя, ні;
(у м.) жмінька, ки; жмінечка, ки;

(у в е л.) жмёнище (Взяти щось

у жменю. Жменя пшенйці,
піску). Горсть льна, конопли —

гбрстка льону, конопель.
Горький —I) (и а в к у с) —гіркйй; (у м.)

—гіркёнький, гірёнький; II) (п р и-

чинягощий гор е)—гіркйй, прй-
крий; (бедственный) — гіркйй,
безщасний, злидённий. Горькие упре-

ки— гіркі докбри. Горькое сожаление—
живйй жаль. Горькая участь —гірка.
дбля.
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Горьковатый —пбгіркий, гіркуватий, при-

гірклий, гірчастий, гірчавий, гіркёнь-
кий (Пбгіркий смаксбли. При-
гіркле масло).

Горючий (легко г о р я пі и й) — пат-

кйй, пальнйй, запальний,. горючий,
огнепальний (П а л к й й (паль-
нйй) газ. Палкійй, як губка.
Легко запальний и л и н —

н а ф т а). Горючий песок, ветер и т. д.

—пек^чий, палючий пісбк, вітер;
смальюйй вітер. Горючие слезы —гіркі,
палкі, пекучі, рёвні сльбзи (П а л к і
л и л й с я с л ь б з я).

Горячесть —гарячість, чости; жар, ру;

жаркість, кости; пекучість, чости; па-

лючість, чости.

Горячечный — горячкбвий. Горячечный
бред —гарячкбве маячення (маячіння).

Горячий —гарячий. Теснее: I) (жар-
кий, жгучий) —жаркий; (зной-
н ы й) —скварний, палкйй, палючий.
Горячие слезы —гарячі, палкі, пекучі,
рёвні сльбзи. Горячее время —гарячий
час, палкйй час, пйльна година, при-

крбтний час. По горячим следам —по
тёплому сліду.

Горячить— гарячйти, підгарячати, роз-

паляти, розпалювати, розпікати.
Горячность —гарячість, чости; гарячий

дух, ху; запал, лу; опал, лу; пал, лу;

палкість, кости;  завзяття, ття.

Горячо —I) гарячё, жарко (I с го д й
гарячё, і тудй болячё), печѳ

(Надвбрі печё); II) (пылко, с

горячность ю) —палко, гарячё, за-
гарливо,  огнёно.

Госпиталь —шпнталь, лю; (військовй)
лікарня, ні.

Госпитальный —пшитальний.
Господствовать —I) панувати, етаршину-

вати над ким, де (Неправда па-

н^е на землі); II) (преобла-
дать, брать вер х) —горувати,
домінувати (0 к р і з ь г о р у ю т ь

руінницькі  інстйнкти).
Господствующий —пануючий, переваж-

ний (П а н у ю ч і к л а с и. П е р е-

важна там мбв а —п 6 л ь с ь к а).
Господствующая черта — переважна

(паиугоча) риса, домінанта.
Гостеприимно — гостйшю, гост(е)лйво,

гостеліббно, гостелгобйво.
Гостеприимный— гостйнний, гостелюб-

ний, гостелюбйвий, гост(е)лйвий, щй-
рий, учтйвий (Прийшла блага-
юча під гостелгобний за-
хист). Гостеприимный хозяин —го-

стйнний госпбдар, щйрий хазяін.
Гостеприимство —I) гостйнність, ности;

гостелюбність,   ности;   гостелюбйвість,

вости; гостлйвість, вости (3 а к 6 н л

арабськоі^гостйнности).
Гостиница —гостйниця, пД; (стар.) —го-

стйний дім, дома; (отел ь) —(г)отёлъ,
ля; (страннопр иимница) —ві-
тальниця, ці; (постоялый двор)
—заізд, заізднйй, постбялий^ двір.

Гостить —гостювати, гостйти, бути в го-

стйні (Наіхали гбсті гостю-

вати). Гостящий, гостивший (гости-
тель, гость) —гостювальник, ка; гісгь,
гостя. Любящий гостить —гостъовйтий.

Государственный — державний (І-ий
Державний театр), скарбовйй
(казенный). Государственный по-

рядок —державний лад. Государствен-
ное учреждение —державна устанбва.
Государственная самостоятельность-

державна самостійність.
Государство —держава ви (Наша ра-

дянська пролетарська дер-
жава). ■

Готовить —I) готувати (я готуго); готови-

ти, виготовляти, лагодиги, джу, диш;

істи варйги, куховарити; (и р о н.)
—кухтбритися; И) (с н а р я ж а т ь) —

опоряжати, ладнувати, споряджати,

стрбіти.

Готовность —готбвість, вости; охбтність,
ности .(Веселить мене і х го-

т 6 в і с т ь). В готовности —напоготбві,
в готбві. С готовностью —радо, залюб-
ки, з дорогою душёю (Гей, ч и в с і
напоготбві?).

Готовый —готбвий, гогбв; (у м.) —гото-

венький, наготбвлений, злагоджений,
злаштбваний, зл&джений (Мага-
зин (к р а м н й ц я) готового

6 д я г у) ; (согласный, склон-

н ы й) —готбвий на що, охочий, ладен,

дна, дне; рад, радніший (Ц е з а-

любкй ладен я зробйти). Го-
товый к услугам —готбвий до пбслуг.

'Гофрировать —плоіти, гофрувати.

Гофрированный —плоений,   гофрбваний.
Грабеж —I) грабіж, біжу; грабіжка, ки;

грабування, ння; грабунок, нку;

(разграбление) — плюндрування,
ння; шарпанйна 5 ни; П) Собира-
тельство) —здирство, ва; здйрщи-
на, ни; дряпіжництво, ва.

Грабитель —I) грабіжник, ка; грабівнйк,
ка; г II) ■ (в з я т о ч н и к) —дерій, ія;

дерун, на; дерйлюд, да; эдирщик, жа:

здйрдя, ці; ' дряпіжник, ка; дряпіка',
ки; лупій, ія.

Грабительский —грабіжншгький, грабів-
нйцький; (хищный) — грабіжний,
дерійський, здйрницький, дряніж-
ницький.   Грабительски —по-грабіжни-
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цькому, грабіжницьким, грабівнй-
іцьким, здйрницьким рббом. .

Грабительствовать —I) грабувати, гарба-
ти; II) дёрти, драти, обдирали, зди-
рати (Хату об'дирае, а корчму
латав).

Гравер —ритовнйк, жа; гравірувальник,
ка; гравёр, ра.

Граверный, гравировальный —рптовнй-
чнй, гравірувальний. Г-ая мастерская

■ —ритбвна, гравірувальня, гравіру-
вальна робітня.

Гравирование —I) ритування, ння; граві-
рування, ння; II) ритовнйдтво, ва;

гравірувалыіе 'майстеротво, ва.
Гравировать, выгравировать, награвиро-

вать —рнтуватй, вйритувати, нариту-

вати, гравірувати, вйгравірувати.
Гравюра —гравюра, ри; офорта, рти.

Градация —градапія, ціі.
Градуирование —поділяння на градуси,

на ступёні.
Градусник —градусник, ка; термометр,

ра; тепломір, pa; (спирт о вый) —

спиртомір, pa.
Градус —градус, са; ступінь, пеня (м.

р.)   (П'я ть ступёнів морбзу).
Гражданин —громадянин, на. Почетный

гражданин — почёсний громадянин.
Граждане —громадяни; громада (ж. р.);
(шире) —люди. Уважаемые гражда-

не! —шанбвне громада нство! /Ген в и.

к и я н е —г ромадо? Вдайся я до
вас, а т ё н с ь к і люди).

Гражданка —I) громадянка, ки; П) (аз-
бук а) —гражданка, ки.

Гражданский (общественный) —

громадський, громадянський. Граж-
данский долг —громадянська повин-
ность, громадянський оббв'язок. Граж-
данская война —громадянська війна.
Свод гражданских законов —всезбірка
цивільних закбнів.

Гражданство —I) (общественность)
—громадськість, кости; громадян-

ський лад; II) цивілізування, пня.

Гражданственный —громадянський, гро-
мадівський.

Гражданство —громадянство, ва. Пользо-
ваться всеми правами гражданства —

мати всі громадянські права.

Грамм —грам, ма.

Грамматика —граматика, ки. Грамматиче-
ский —граматйчний. Грамматически —

граматйчно.
Грамота —I) грамота, ти; письмо, ма.

Учиться грамоте — учйтися письма,

грамоти. II) Грамота дарственная, жа-
лованная —лист дарчий, надавчий.
Грамота     освободительная —визволён-

ний    лист.    Грамота     верительная—

вірчий лист.

Грамотность^грамотність, ности; (с
уменьем писать или ч и т ат ь

и и с а н н о е)^ — письмённіоть, ности.

Грамотный —грамотний; (и в письме^
—письмённий. Очень грамотный —дб
бре грамотний.

Грандиозность —велйчність, яости; гран-

дібзність, ности ;  величёзність, пости.

Грандиозный —велйчний, грандібзний,
велетёнський.

Гранильный— гран(к)увальний, шліфу-
вальний.

Гранильщик— граняр, ра; шліфуваль-
ник, ка. Гранистый —гранчатий.'

Гранит —граніт, ту.

Гран итн ый —гранітовий.
Гранить — гранкувати; (мостовую

без работ ы) —швендяти, никаш,

собак ганяти, гпшохбди ногами обти-
рали.

Граница —межа, жі; грань, грани; гра-

нйця, ці; (только полит и ч ь-

с к а я)— кордон, ну. Выйти из гра-

ниц— перебрали міри, перейти край,
межу. Сосед по границе —узгранича-

нин.

Граничить с чем —межувати з чим, доту-

лятися до чого, припирати до чого.

Граничить между собой— межуватися,
граничитися.

Графа— іпрафа, фй; графіка, ки; рубрика,
. ки; (столбе и) —шпальта, ти; ко-

лона, ни.

График —график, ка.

Графи льн ы й —лінюівальний
Графический— графічний. Графически—

графічно.
Грациозность— грація, ціі; грапібзність,

ности.

Грациозный— іграцібзний, повний иршцпТ,

ловкий. Грациозно— граціозно, з гра-
.ціею.

Гребной— I) веоловйй: II) (на с е и о-

к о се) —громадільний.
Грегорианский— грегоріянський.
Грезить —мріяти, снувати мріі, ма'рити:

і(о п и с.)— думами в хмарах дігали;
(в о с н е) —снйти щооь.

Грезіиться— мріятися (I м р і^я л и с ь

мені далёкі сёла), маритися,

уявлятися, увижатися, снйтнся; (н а-

с м е ш.) —верзтйся. И во сне не грези-

лось —і не ; снйлося й не мріялося;
і сном, і духом не знати.

Гремение— гриміння, ння; (отдален.)
—гримотіння, ння.

Греметь, грянуть— I) (о громе) —гри-

міти, гримотіти, гримотати, грймнути,
гуркотіти, вигримляти.  Начинать гре-

6
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меть —загримляти, . нагримати; II) (о
стрельбе) — грймати (Г а рм а т а

грима л а); III) (посудой, чем-
либо металлически м) —бряж-
чати, громічати; IV) (об экипаже)

—торохтіти, гуркотіти; V) (о бар а-

б а н е) —торохкотати, чу, чеш.

Гремучий —грнмлячий, гримучий (Г р и-

млячий газ у шахті вйбух-
н у в). Гремучая змея —грим'учник, га-

дюка-гримучка.

Греция —Грёччина, ни.
Грибница (б о т.)— -грибнйця, ці.
Грибной —грибовйй.
Грибовидный —грибаотий, печерйчкува-

тий (Б ё м к а в д о в і н з н и з ё н ь-

к о і печерйчкуэатоі дзві-
н йці).

Гримасничание —■ гримасування, ння;

кривляння, пня; викривляння, ння.

Гримасничать —гримасувати, кривйтися,
викрпвпятися, ішробляти (всякі)
миги.

Гроза —Т) глоіза, зй: громовйця, ці; буря,
з громом; (с сильным дожде м) —

туча, чі (I знялася тут хмара,

та й _у д а, р и л а на поля вітром
та тучею).

Грозить,-ся —грозйти, загрбжувати, по-

грожати, погрбжувати кому, нахваля-

тся на кого, перед ким, страхати кого,

сварйтиоя, насварйти&я па кого.
Грозный —грізний, грізен, лихйй, ли-

тий (Л іб та година). Грозно—
грізно, згрізна. .

Грозовой —грозовйй, громовйй, тучнйй;
у м.) —грнмовёсенький (Ідуть дощі
г р и м о в ё с е н ь к і). Грозовая туча —

тучна хмара. Грозовой дождь— дощ

тучнйй, громовйй.
Гром —грім, грому; (молниеносный

уда р) —перун, на. Раскаты грома —

громування, пня; гуркотання, ння.

Пусть тебя гром убьет —х а й тебе
грім уб/ё (и обе). Бодай. тебе
з а г р о м и л о.   Бодай   тебе   пе-

Громада, громадина —маса, си; громаддя,

ддя; громадище (ср. р.), махйня, ні;
вёлич, чи; (о В д а н и и, построй-
ке' 1 —озія, {V; Со человеке) —велич,

здоровёга, здоровйло.
Громадность —велйкість, кости; величёз-

ність, ности.

Громадный —величённый, величёзний,
здоровённий, здоровёзний, прездорб-
вий, превеличённий.

Громить— громйти,_ розбивати, бурити,
руйнувати, нйщити, пустбшити,
плюндрувйти.

Громкий— I) голоснйй, гучнйй, гомінкйй

(Г у ч н й й (г о м і н к й й) голос);
II) славний, уславлений. Становиться,
стать громче —голоснішати, поголосні-
шати. Громко —I) гблосно, угблос, на-

голос; II) rj-чно, грймно, бучно. Громко
говорить —гблосно . говорйти. Громкого-
воритель —голосномбвець.

Громление —розбивання, ння; бурения,
ння; руйнування, ння, нйщення, ння;

пустбшення, ння; плюядрувапня, ння.

Громогласие, громогласность —гучного-

лбсність, ности; г^чність, яости.

Громогласный — гучноголбсий, гучнйй,
громогласний         (Гучноголбсий
п р и р 6 д и с п і в). Громогласно —

г^чно, голосномбвно, на ввесь гблос.
Громоздить, -ся —I) нагромадясувати, ся;

накопйчувати, ся; II) мостйтисл вй-
соко, вилазити вйсоко; ПІ) робйти
риштбвання.

Громоздкий —невкладистий, завальний,
непокладний, громоздкий; (шутя.) —

одорбблий. Громоздкий предмет —не-

вкладиста річ.
Громоздкость —грамузність, ности; не-

вкладистість, тости.

Громоотвод —громовідхйльник, ка; гро-

мозвід, вбду.
Громыхание— гримотіння, ння; гримот-

ня, ні; гримбтнява, ви; грібкіт, коту;
грюкбтнява, ви; гуркотня, ні; гурко-

тнява, ви.

Громыхать, громыхнуть — гримотіти,
грймнути, тарахкотати, торбхнути,

громохкійй, гримотлйвий (К 6 н и к у

мёне був буланёнький, ві-
збк громохкйй).

Грохот, грохотанье —г^ркіт, коту; гуркб-
тнява, ви; грюкіт, коту: грюкбтнява,
ви; гргокотня, ні; гуркотання, ння;

гутжотнрча, "'' гттмотю', ні: rvrt, кіу;

гргок, ку. (П о ч у в с я г 5' р к і т, то

надхбдив пбізд).
Грохот— грохот, ту; решето, та; (м н.)

—решёта..
Грохотать —Г) (о гром е) —грігкотіти,

грякотіти, гримотіти, вигримляти, гур-

готіти, гуготіти (За г о р 6 ю, пути,

грім гугбче); (о пушках) —гѵр-

кати, б^хати, ревтй, густй, Гатйти
(Чую, г а т я т ь г а р м а, т и). Грохо-
чу щи й— гуркотлйвий,_ гуркотшчий.

Грубеть —грубішати, грубнути, твёрдпу--
ти; (о коже на руках, лице —

гнершавет ь) —шёрхнути; (о л го-

дя х, нрава х— д и ч а т ь) — дича-

віти.
Грубить —грубіянити.
Грубоватость— I) (о ткан и)—грубість,

бости; птбрсткість, кости; II) брусува,-
тість, тости.

Грубость— I) (о т к а н и)— грубість, ости;
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шбрсткість, ости; II) грубість, бости;
неввічливість, вости;^ грубіянство, ва;
грубощі, щів (Оеляни хоч самі
часом і грубі бувають, але не
люблять зустрівати гру-
б і с т ь у книжках. На що і й
слухатитігрубощі).

Грубый— I) грубий; (же с т к и й)— цуп-
кйй, шорсткйй; (г р у б о г о р а з м е р а і

—дебёлий; (о голосе, низкий)—
товстйй (Грубе полотно. Пуп-
ки тканина. Шорстка тка-
нина. Шорсткё волбсся);
II) грубіянський, брутальний, неввіч-
ливий, простацький; (жесткий) —

шорсткйй, терпкий.
Грудной— груднйй, грудйнний. Грудная

кость —груднйна, груднйця; (у птиц)
—кобйлка. Грудная клетка— огруддя.

Грудной ребенок —немовлятко, немо-
вля, ти.

Гружение —навантажування, ння; нала-

дбвування, ння.

Груз —вантага, ги; вантаж, жу, вага, гй;
кл&дь, ди; тягар, ря;^ тяжар, ра
(Іхали з вагою —жито везли.
Позад іх су н.у ться вози з

у сякою вантагою. Військо
з в I й с ь к о в й м и тяжарами).
Без груза —впорожні, порожнем.

Грузильщик —вантйжник, ка; навантаяг-
ник, ка; накладач, ча.

Грузить,-ся —вантажити, ся; наванта-
жувати, ся; риштувати, ся; ладувати,
ся (Усе свое» добро почали на
в р з й риштувати).

Грузнеть —I) ваясчати, тяжчати; II) глад-
тати, гладнути.

Грузнуть, погрузнуть —гр^знути, загруз-
нути, застриги, гружавіти (Застряв
візнамістку, тайпростбяли
до обіду).

Грузовой —вантая«ёвий, вантажнпй,   тя-
гарбвий, (пароплав).

Грузопод'емность —вагобірність,     ности:

ваготмкність, ности;  г-мный —вагобір-
ний.

Грунтование (у красильщиков и

х у д о ж н п к о в) —грунтування, ння;
погрунтування, ння; загрунтування,

ння.

Группа —гр^па, пи; г^рт, ту^; гуртбк, тка;

громада, ди; купа, пи; купка, ки (Н а

рбзі    вулиці    стояла   купка
людей.    ДІляться    елемёнтиі
на дві велик) г ром ад и).

Группирование —гуртування, ння; к$п
чення, ння; групування, ння; угрупу-

вання, ння.

Группировать,-ся —к$пити, ся; скупчува-
ти,   ея;   к^пчити,   ся;   гуртувати,   сч; і
групувйти, ся.                                         і

Группировка —см. Группирование.
Групповод —груповід, вода.

Грустить —сумувати, смуткуватн, журй-
' тися, удав&тися в тугу, в сметок,

смутно себе матп. Сильно грустить —

побиватися, тяжко сумувати, тяжко
ясурйтися. Часто грустящий —журлй-
вий.

Грустный —сумнйй, сумовйтий, засмуче-
ний, смутнйй, зажурений, журний,
журлйвий, тужлйвий, жаліслйвий
(Жаліолйві пісні). Сделаться
грустным — осмутніти, ^засмутйтися.
Грустно —с^мно, сумовйто, смутно,
журно, ясурлйво, т^жно, тужлйво,
ясалібно, тбекно (Д и в и л а с я иг а-
лібно). Становится грустно— сум
(ясурба) берё, обнімае, сумно стае.

Грусть —сум, му; сумування, ння; ому-
ток, тку; ягурба, би; туга, ги. Наво-
дить грусть —смутйти, засм^'чувати
кого. Наводящий грусть —сумовйтий,
смутлйвий. Развеять # грусть —розвё-
стй (розвіяти, рознёсти) тугу.

Грызня —згрйжа, жі; грйза, зи; гризня,
ні; сварня, ні; заідня, ні (В х&ті
з а і д н я, к о л о т н ё ч а).

Гряда —I) (горна я) —пйсмо, ма; гір-
ське; стяга, ги; кряж, жу (Світало,
як гастингських скель к^р е й-
д я и й х стяга п о л я г л й перед
іми); II) (поперечная гряда
камней, в рек е) —поріг, рбгу;
(гряда в речном порог е) —л&ва,
заббра.

Грядка —I) (в огород е) —грядка, ки;
латка, ки; плёсо, са (П л ё с о о г і р-
к-ів, плёсо буряків); П) (в те-
лег е) —полудрабок, бка; (в л е с т н и •

ц е) —щабёль, бля.
Грязелечебница —грязьолікарня, ні.
Грязелечебный — грязьолікувальний,

грязьолічнйчий.
Грязища— грязючища, щі; багнйща, бо-

лотюга, ги.
Грязненький —бруднёнькпй, паскуднёнь-

кий.

Грязнить, -ся, загрязнить, -ся —занечи-
щати, ся; занечистити,^ся; умазувати,

ся; умазати, ся; бруднйти, ся;^забруд-
нйти, ся; каляти, ся; закаляти, ся;
багнйти, ся.

Грязно —грязько, кально, багийото, не-
чисто, брудно (Тут дуже багнй-
с т о, не м 6 ж н а п р о і х а т и. I с и I-
гу нема, і в пблі не кально.
Вредно (нечисто) вони, х б-
дить, нікбли на ій нічбго чи-
стого не побачи ш).

Грязный —нечйстий, занечйщений,^ ума-

заний   (В   мёне  руки  нечист і,
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умазані): бруднйій, забруднений; (о
' белье) —чбрний. Грязная рубашка—

чбрна сорочка:
Губительный —погубнйй, згубнйй, згуб-

ливий, загйбельний, погйбельний ѵ Гу-
бительно —повубно, згубно, загйбно
(Загйбно робйти в завбді).

Губительство —згуба, би; погуба, би;
вигублювання, ння; винйщування,
ння.

Губить —губйти, занапащати, збавлбти,
запропащати, тратити ѵ марнувати, зга-

няти зо світу, збавляти (3 а н а л а-
стйла свій вік молодйй. Д б-
ки я буду марнувати с в о іо

с й л у н а ч у яг і й н и в і).
Губчатость —губкбватість, тости; губча-

(с)тість,  тости;   дірчатість,  тости;   ні-
-  здратість, тости.

Губчатый —губкбватий, губча(с)тий, дір-
частий, ніздратий (В оно такё де-
рево якёсь губкбвате. Дош-
ка дбвго лежала в пбгребі,
то зробйласьусягубчага).

Гуд, гудение —гук, ку; гудіння, ння; гу-
чання, ння; (глухое гудение) —

діѵдніння, ння; стугоніння, ння; гб-
мін, мону (Г 6 м і н-г 6 м і н по д і-

б р 6 в і. Гей гук, м а т и, гук, д е

козаки йдуть); (о пламени),—
гуготіння, ння; гуготання; (овод е) —

рёв, рёву, ревіння, ння.

Гудеть —гудіти (він гудё), густй, гуча-
ти; (глухо гудет ь) —дудніти, сту-
гоніти; (о пламен и) —гуготіти, гу-
готати.

Гужевой —тягловйй, возовйй (Во з о-
вйй   шлях.   Тяглова   робота).

Гужом —I) тяглом (Повеземб тяг-
лом); II) валкою (Воли прост я-

•г л й с я   валкою).
Гуляние, гулянье —-гуляния, ння; погу-

ляіння, ння; погулянка, ки; гулянка,
ки. (Моя до ч та к на гулянн і, —
п і д и п о д и в и с я. У н е д і л ю о д-
прохаласьякбсьубатькана
погуляння). Майское гулянье —

маівка.  Быть   на   майском  гуляньи — <

Да —I)   (нар.) —егё,   так. іКонечно   да — I
егё-ж, авжёж, атбж. Да ведь —таіж, та...

ж, а(д)ягё-ж, та(д)жёяг (П і д ё ш з о
м н 6 ю.? — А в ж о-.ж): И) ifir о то з) —та, і,
й (С и чівгаю перекликались

та ясен ра з-у-р аз с к р и.п 1 в.

Отарі вже стали батько й ка-
ти); Ш) но —алё, та, дак, так, бтже
(I хотіла-б, так не мбжу. Ду- !
малося   одно,  бтже    стйлося

з       маювати, мая справляти.  Гулянье    с

музыкой —музйки.
Гуманизм —гуманізм, му.

і-    Гуманист —гуманіст, та.

-     Гуманитарный —гуманітарний.
і     Гуманность —лгодяність,   ности;   гуман-

ність, ности.
:; Гуманный —ліодяний, гуманний; истин-

но-гуманный —щйро-людяний, велико-

гуманний.
:, Гуртом —огулом, загалбм, гуртом (3 а

десйток по десять коп., а за-

г а л б м —ц і в к а р б 6 в а н ц я).
-     Гурьбой —юрбою,   гурмбм,    купцёді, ла,-
j       вою.                     «

Гусеница —осёльня, ні; усёниця, ці; гу-

сениця, ці;  гусінь, гусени;   (косм а-

т а я іг - ц а) —волос, са.

Гусиный —гусячий,   гусакбвий. Гусиная
кожа —сироти    (3 м ё р з л а,   &ж   си-
роти    повиступали).    Гусиная
трава —Спорйш.

,    Густеть —густішати,   г^скнути;    (п л о т-

н е т ь) —тужавіти,   притужавіти,   сту-

жавіти   (Грязюка    тужавіѳ,   бо
О    морбз.    Нехайглйцанриту-

жавіе(стужавіе), тодійліпй-
т и м е м).

і    Густой —густйй,      ряснйй,      ряснйстий
(Рясні   кр.апельки   поту   на

чблі). Густой  и  высокий {о траве,

злаках,    волоса х) —буйнйй.    Гу-
сто —густо, рясно, тісно, щільно (Л го-
де й т і с н о. Я г і д р й с н о. Щ і ль -

но    а апй с а но). Густо растущий —

корчастий      <0 а ,д 6 ч о к      в и пь н ё-
вийкорчастий).

.    Густорунный —рунйстий.
-   Густошерстный —рясношёрстий.

Гуськом —низкою,   ключём,   у   колосок

(Кбні запрягли в колосок, бо
дорогу геть снігом^зам^елб).

Гуттаперча —гума, ми; кавчук, ку, гута-

пёрча, чі.
Гуттаперчевый —г^мовий, кавчукбвий.

,    Гуще —густіщий;   (н а р е ч.) —густіш.
-    Гущение —згущування, ння; згускнення,

'     ння; згустіння, ння.

1     инше); IV) да и ну —та й давай, ну,

нум (Та збіг на грядки та й да-
вай  сбнячники ламать).

Дабы —щоб; ш те, щоб.
Даватель —давець, вця- давач, ча; (р е д-

к о) —даха, хй; дахар* ря(Від злого

давця   бери, й капця. Будеш
даха і в з й х а).

' Давание— давания, ння.

Давать,  дать —давали, дати;   (о    м н о-

д
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г и х, со в.) —подавали (Подавав
(дав) серпй Ім золотіі); завда-
вати, завдати, подавали, подати, наді-
ляти, надати, уділяти, уділйти. Да-
вать показание —складати свідоцтво,
свідчити, зізнавати. Дать отчет —пода-
вали звідбмлення про що, . здавати
справу з чого. Давать очную ставку—
звбдити на бчі кого з ким. Дать знать

-—дати, подати звістку ком^, оповісти-
ти кого. Дать знать о себе —об'явйти-
ся. Давать понять —дати на рбзум (на
здогад) кому. Дать другой оборот де-
лу —повернули справу на инакше.
Дающий —давал, ча.

Даваться, даться— даватися, датися (О х
не даймося, панов е-молбдці,
м и у и е в 6 л го). Не дается мне в ру-
ки—не иметься мені, до рук мені не
даёться.

Давеча —нещбдавно, допіру, допёрва.
Давешний —недавній.
Давильний— витискальний; (вино) —то-

чйльний.
Давильня —винодавля, лі; винотбка, ки;

точило, ла (У нас п' ять десятин
тромадського винограду й
своя винодавля).

Давить, давливать, давнуть— I) давити,
давнути, давон'ути, гнітйти, гнести,
пригнічувати, тйснутн, потискали,
притискати, потйснути, душйги, ча-
вити; II) (трудит ь)-=мули(я)ти
(Дав ну в йогб за гбрло. При-
вйддя лихі мені душу гні-

•тйли). Давящий— I) гнітшчий; II)
мулькйй.

Давка—тиск, ску; стиск, ску; тискання,
ння; тйснява,'ви (На в^ ли ці з чи-
ни вся' великий стиск).

Давление— I) тиск,^ ску; натиск, ску;
пбтиск, ску; натйскання, ння; нагніт,
ту; II) (физ.) —тиснения, ння; тиск,
ску; гніт, ту (Атмосфера тис-
нения. Гніт повітря, що отб-
ч у е нас).

Давний, давнишний —давній, давняш-
ній, давнішній, здавній, довголітній;
( п р еж н и й) — коли швій ; (очень
давни й) —бознаколйшній (серди-
т о) —казнаколишній, давнёзний,_ віко-
(дне)давний, прадавній, стародённий,
староягйтній, позаколйшній. С коих-
то веков —відколйшній. В давние вре-
мена —давніми часами, давньою порою,
давнинбю.

Давнина— давнина, ни (Давня, ста-
родавня давнина).

Давно —давнб, гён-то. Не так давно— не
вёльми давно, не що-давно, недавно;
(очень давно, давно уж е) —від-
давна;    (с и л ь н е е) —з давніх-давёи,

ббзнаколи; (сердит о)^-казнаколи,
давнйм-давнб.

Давнопрошедший — I) давноминулий,
бознаколйшній, давня-давнина, давня

річ; II) (грамм.) давно-прошедшее

время —час давноминулий.
Давность— давність, ности; давнина, ни;

старожйтність, ности (Давність
зёмська. Освячена давни-
нбю мбва). Пришедший в давность
—задавнений, задавніллй.

Даже —навіть, аж. Ни даже —ані навіть.
А если даже —а коли навіть, а хоч-бй.

Далее —далі. Чем далее— що-далі. И так
далее —тб-що (Для ремісника,
крамаря, адвоката, л f кар я.

т о-щ о).
Далекий —далёкий. Более далекий —

далыпий. Очень далекий (предале-
к и й) —далечённий, далёзний. Из да-

леких стран —з далёких краів, даль-

ній (I приіхав купец ь даль-

н і й). Из далекой местности —здалёка.
Далекая сторона —далека сторбна.

Далеко —далёко. Очень далеко —ген,

геть, Геть далёко, далёзно. Далеко-да-
леко —ген-ген, гень-гень, геть-геть (О н

гень-гень у ягбвтій млі без-
мірноі далинй синіе щбсь).
Как можно дальше —як(що)найдалі.
Далеко тебе до —кудй тобі до. Далеко
больше чем —теть білыне ніж; (за, як);
геть-гёть перескочило за, перейшлб за

(Йом^тодівжегеть-гетьпере-
скбчило за сорок. Бона гёть
більш за мёне (чем я) знала).

Даль —далечінь, чінй; далёкість, кости;
далиня, ні; далеч, чи; далечинй^_ ні;
дальнина, на (Здалечи віків
промовля.е так до сёрця._Ди-
вився в далечінь на море).
Безвестная даль —бёзвість, бёзвісти (В
бёзвість віків). Такую даль про-

ехали —такйй світ переіхали.
Дальнейший —далыпий (Далынічо-

тйри століття. Прохають на-
діслати дйльший рукбпис).
На дальнейшее, в дальнейшем —нада-
лі (Надііінадалі так мало. На-
д а л і так не р о б к).

Дальний —дальній, далёкий, подалёкий,
подальший. Дальняя дорога —велика
(далека) дорога (Ой не ідь, с ин-
ку, у велйку дорогу). Дальняя
родня —далека рідня, далёкий родич.

Дальнобойность —далекобійність, ности;
далекосяіглість, лости.

Дальновидность —далекоглядність, но-
сти; прозорлйвість, вости; передбач-
ливість, вости; обачність, ности.

Дальновидный —далекоглядний,  прозор-
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лйвий,   передбачний,   передбачливий,
обачний.

Дальнозоркий — далекозбрий, далеко-

бкий   (Очі далекозбрі).
Данный —даний. Данная (юрид.)— да-

на, ноі; (х р о н о л.) —дата, ти; фактич.
дата— фактйчна дата. Данные— дані,
даних (Я на те маю безперѳч-
н і д а н і).

Дар— I) дар, ру; дар^нок, нка; подару-

нок, нка, даровйзна, ни (Ця зем-

ля —даровйзна дядькова); II)
дар, ру; хист, сту; талан, ну, дотёп-
ність, ности (Дар слова. Талан
до мал ю ванн я, літератур-
н и й х и с т).

Дарить— дадіувати, подарувати когб,
чим, кому, що. Даренный —дарований,
подарбваний.

Дармоедство —дармоідство, ства; дармо-

1'дня, дні.
Дарование— Т) дарування, ння; обдару-

вання, ння: (пожалование) —на-

дання, ння (Надання земель).
Дарование преимуществ— надання пе-

ревит; II) (талан т) —с м. Дар.
Даровать, дарствовать что кому —дару-

вати ком^ що, кого чим, обдарѵвати

кого чим, надавали, надати кому що.

Дарованный — дарований; (пожало-
ван н ы й)— наданий.

Даровитость —талановйтість, тости; хйст,
сту; дотёпність, ности; кебі(е)тливість,
вости; кебі(е)тність, ности; здібність,
ности.

Даровитый —талановйтий, обдарбваний,
хйстом. Даровито —талановйто, дотёп-
но, кебі(е)тливо.

Даром— I) дірно, задурно, даром, дар-

ма; (на д ар о в, щ и; н к у) —на дур-

нйчку, дурнйчки, дурнйцего, дурнйч-
ками, на дурманка, за спасйбі, за так

грбші (грошей); (из милости)— з

ласки; (дарственн о) —даровйзно.
Чуть не даром —за-півдарма. Совер-
шенно даром —дурнісінько. Даром
едящий —дармоід, да; дармоіягник, ка;

Ж) (нанрасн о) —ма.рне, г надарём-
не, дарение, дурно, даром <Лі-
та-жмоі молодіі мирно про-

падаю т ь. Не дурн о-ж в ін і д о-

дбму в е р н у т и п о б о я в с ь). Да-
ром что —дарма що, хоч. (Дарма щ о

м а л й й, а р о з у м н и й).
Дарственный— I) (д ар е н ы й) —дарова-

ний, даровйнний. Дарственная запись

—дарчий лист, даровйзний лист,

уступна, 61. Дарственная (жало-
ванная) грамота —надавчий лист,

дарня (грамота) (Земля д і с т а-

лася по дарній).

Дательный падеж (г р а м.)— давальний
одмшок.

Датировать— датувати, задатувати. Да-'
тированный— датбваний.

Дважды —двічі, двійчі, два рази. Дваж-
ды два— четыре— два рази (двічі) по
два —чотири.

Дверь— двёрі, рёй. Дверь с парадн., с

заднего хода— двёрі наперёдні, за-

тнльні (задні, чбрні). Дверь в сени —

сінешні двёрі. Дверь одностворчатая,,

двустворчатая— две pi одинарні, двайча-
сті, двойчйлі, на дві половйні. При за-

крытых дверях —за зачйненими две-

рима; (часто, хотя неточн о)—
неприлюдно. При открытых дверях —

прилюдно, нривселюдно (Й о г 6 с у-

дитимуть прилюдно).
Двигатель —(о душ. инеоду ш.) —дви-

лун, на; двиган, ча; рупп'й, рушія; (д е-

ятель) —орудник, ка; (только не-

оду ш.)— мотор, ра; (двигатель-
скрыты й)— спружйна, ни.

Двигательный — цуховйй, порушнйй;:
і(р еж е)— рушальний, двигальний, роз.

гонбвий, моторбвий.
Двигать, -ся, двинуть, -ся— I) р^хати,.

ся, рухнути, ся, рушати, ся, рушити,.

ся, двигати, ся, двйгнути, ся, здвиг-

вути, ся, порушати, ся, норушити, ся;:

сбвати, ся, сунутн, ся, посувати, ся,.

посбвувати, ся, посунути, ся, совігути,

ся (В а м н е т р ё б а р іу х а т и с я, а
ви бач як сбваетеся. Не рух-

нёться, мов дзёркало, в.с.е

оз ;еро леягйть. Пбізд руш&е-
(рушив). Дві па pi швйдко р.у-

шалися середнатовп у —т о в о~

нй таицювали. Та по рушит к

рукою не дають мені кайда-
н и. В і р а, к а ж у т ь, горами дви-
гав. Рука мечем і луком двй-
же. Ногаминездвигну. Заку-
рен и м шляхом тихо посува-

еться валка). II) Двинуться (от-
правиться) куда— податися (П о-

давсь сьогбдні на річку рй-
бу ловит и). Двинуться в путь —ру-

шити, вйрушити (У тяжку путь

вйрушиливонй). С места н©

двинусь— з місця не стену ся, не зру-

шуся. Медленно двигаться вперед (о<
культуре и т. п.) —звільна посуватися

(наперёд), ітй тугим поступок. Дви-
жущийся— ворушлйвий, рухбмий; (с
дрожание м)— движучий'. Дви жу-

щий— двиг^щйй. Движимый— двига-
ний.

Движение— рух, ху; хід, хбду (Житіі
то вічний pyx). Движение рефлек-
торное (невольный жест)— від-

РУх,- ху. Движение вперед (о куль-
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туре — прогрессе)— доступ, пу

(Шляхбм вічного доступу).
Дать делу движение —дати еправі хід,
зрушити справу. Привести в движе-

ние—двигнути, зворухщути, пустити в

РУХ.
Движимость— I)   рухбміеть,   мости;   ру-

хоме  добро,  бра;  рук'ме майнб,  на;

II)      (ф ж з и ч.) —рухлйвість,      востж;

(свойств о) —двйтальність,  ности.

Двоедушие —двоедупгіність,   ностж;   лу-

кавство, ва; жщйрість, рости.

Двоедушничать —лукавнувати, двоедуш-

ним бути, (наем.) на двбх стільцях
сидіти.

Двоекратный —двохразбвжй.  Двоекратно
—двічі, два рази.

Двоеточие —дві крапки, двокрапка.
Двойник —двійнил,   ка;   (только   не-

оду ш.) —подвійний примірнжк, ка; ду-

блета, тж   (ж. р.); дублет, ту   (муж.
р.).  Двойник   сростания   и   пророста-

ния    (г е о я.) —двоякбвий    зросляк   і
двоякбвий проросток.

Двойной —подвійний,   двійчастий   (По-
двійні  вікна: Подвійне  ліж-
ко.    Спрбщення   подвійного
прйголосного  з в- $ к а  в о д й п.
Цвійчасте підборіддя).

Двойственный —двоістий, (г рам.) двій-
нйй. Двойственно —двоісто.

Двойственность —двоістісь,    тости;    по-

двійність, ности.

Двор— двір (двора, двору), подв!р'я, р'я;
надвір'я, р'я; (площадь под дво-

ром) —дворище, ща; дворбвище, ща.

Находящийся во дворе, выходящий во

двор —надвіоній. Двор таможенный,
мытный —мйтниця, (мйтіга) комбра.
Постоялый заезжий двор —залзд, ду.

Двоязычие,    двоязычность —I)    двоязй-
кість, кости; II) двомбвність, ности.

Двоякий— I)    двоякий,   подвійний;    II)
двозначпий, двоістий. Двояко —I) дво-

яко, подвійно,   двома   способами; II)
двозначно, двоісто.

Двояковогнутый —двояковвігнутий.
Двояковыпуклый —двояковигнутий, дво-

якоо№'клий, двобічно-опуклий.
Двоякость —I) двоякіеть, костж; подвій-

ність, яоети; П двозначність, ности.

Двугласность —двоголбсність, ности.

"Двугласный— двоголбений,   (сущ.)   дво-

голоеівка, ки.

Двугодичный —двохрічний, двохлітній.
Двузначный— I) двозначний (С л б в о

«к у р f _н ь» д в о з н а ч н е у з а п о-

рб^жців: вонб й мІсце,'де жи-

ли к о з а к и, і пблк, декозак

б у в з а ж и с а н ж й); II) (о ч ж с л е)—
двозжакбвий, двохцйфернйй.

Двулетие— двохріччя,    ччя;    двохліття,
ття.

Двумесячный — двохыісяцёвий,   двомі-
сячний. В двумесячный срок— за два

місяці, прбтягом двох місяців.
Двуокись— двобаис, су; двокже, су.

Двуполость —двостатёвість,   вости;   дво-

снастя, стя.

Д вусло жн ость— дво (х)складбвість, востж.

Двусложный— дво(х)складовйй (Стопи
бувають  двоскладові  і три-

складов!).
Двусмысленность —двозначність,   ностж.

Двустворчатый— двійчатий,    двійчастий,
двійнжй ^(Д в і й ч а т і і ворітечка
одчинилися).

Двусторонний— I)   двобічний;    П)   обо-
пільний, обосторбнній.

Двухдневный — двохдённий,    двохднё-
вий. В двухдневный срок— за два дні,
протягом двох днів.

Двухколейный— двопутній  (Бич те, то

в с е. и шла однопутня дорога,

а ц е в ж е д в о п у т н я).
Двухмачтовый— двохщоглбвжй.
Двухнедельный— дво(х)тижнёвий,     дво-

тиженний. В двухнедельный срок— за

два тижні. Двухнедельный  журнал—

дво(х)тжжнёвик, ка.

Двухцветный— двобарв(н)ий, двохкольо-
ровжй, (р е ж е) двохкблірнжй.

Двухэтажный— двохповерховий.

Двуцветность— двохкольорбвість,   востж;

двохкблірність,    ностж;    двобарвість,
востж.

Де, дескать— мовляв, мов, ба   (В и в х а-

л я е т ь с я: я, м о в л я в, і п' я т ь 6 х

таких, як тй, не боибся).   .

Дебаркадер— дебаркадер,    ру;     станціт,
■  Щ; (на р е к е)— пристань, ни.

Дебаты— дебати, тів; дискусія, сіі'; обго-
вбрення справи.

Дебелый— дебѳлжй, кремёзжйй.
Дебет-^дебет, ту; прибугок,  гка (в с ч е-

то водной книге).

Дебитор— дебітбр, pa; довжшк, ка; вж-

нуватець, тдя.

Дебрь— нётря(а), ів; пуща,   щі;   дѳбра,
ів; гущавнна, ни.

Дебют— дебют, ту; пёрший виступ.

Дебютировать —дебготуватж,  заде'бютува,-
тж, виступати впёрпге на сцёні, в' лі-
терат^рі. то-що.

Девальвация —девалгоадія,   щіі;   деваль-

вація, ціі.
Девать, -ся, деть, -ся —діватж, ся, діти,

ся, подітп, ся, заподіти, ся, запротб-
рити, ся, затасувати, ся.

Девиз— девіза, зи: гасло, ла; клйч, чу:

■   пбклжк, ку   (Гасло   в   мене— без
хйтрощів  на світі  пробуві-
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ти. Мій по к ли к: воля, щ а с т я

і свобода).
Девичество —дівбцтво, ва; дівування,

ння.

Девственный —I) <н ет р о ж у т ы'ц.)— ці-
лйнний; И) цінотлйвий. Д —нноеть — I)
цілйнність, ости; II) днотлйвість, че-

снбтливість, чеенбта.
Дегенерация —дегенерація, ці'і; звжрод-

ніння, ння; звироднілість, лости; ви-

,,  рбдження, ння.

Дегенерат —дегенерат, та; звироднілий,
ого; вироджёнець, нця; звироднілецъ,
нільця.

Деградация— деградація, ціі; деграду-

вання, ння.

Дедуктивный —^едуктйвний.
Дедукция— дедукція, ціі.
Деепричастие (г р а м.) — діеприслів-

ник, ка.

Деепричастный (г рам.) — діеприслів-
ішй   (Д і е п р и с л і в н і ф 6 р м и).

Дееспособность —■ діездатність, ности;

здатжість до жравноі ді'і.
Дежурить —чергуватж, вартуватж; (о де-

сятниках при сельском, во-

лостном правлении, о коза-,

к ах) —на стійці бути, стійкувати
(X т о с ь о г 6 д н і ч е р г;у е в к л а с і?
Я^в лікаряі черг^ютричі на

т и ж д е н ь); (вое н.)— днюватж.

Дежурный —черговйй вартовйй (П о-

ст^кав у тюрёмну браму і
л о г у к а в черговбго); стійковйй,
стійиик, ка; днювальний.

Дежурство— черга, гй; варта, ти; стійка,
ки. Быть на дежурстве —ем. Дежу-
рить. Мое дежурство —я чергую, вар-

тую.

Дезертировать —дезертувати, тікати (з
війсыка, від трудовоі повинности).

Дезинфекция—дезинфёкція, шіі; дезин-

фікування, ння.

Дезинфицировать— дезинфікувати,     по-

дезинфікуватж, що; перевести дезин-

фёкціго в чім, десь. .

Дезинфицирующий —дезинфекційний.
Дезорганизация —дезорганізація, ціі; де-

зорганізуваня, ння; рбзтіч, течж.

Дезорганизовать, -ся — дезорганізува-
ти, ся.

Действие— I) дія, II; діяння, ння; II)
(ж о с т у ж о к)— учйнок, нку; чин, ну;

діло, ла; акція, ціі. Какое действие
произвело это на него —якйй вплйв,
якё вражіння це на йбто мало (зробй-
лб, справило), як це на йбго подіяло.
Место действия —дійовё місце, дійно-
вище (Криниц я—ід ійовб місце
тіёі- легѳидй). Действие арифме-
тическое — аритметйчна     дія;     III)

'     і(ю р ж д.) —чйнність,   ности;   сила,   ли

j     (Н айв ища   влада   мбже   про-

дбвжитичйнність  тимчасб-
в о г о закону).

Действительно —справді, на(в)справжки,
навсправжне,     направду,    доправди,

дійсне(о).
Действительность — дійсність,    ности;

справжність, ности   (Радісні мріі
і   сумнадійсніеть.   Чи   вонб
жива   справ жність,   чи   вонб
м а р е в о).    В    действительности —на

ділі,    справді,    на(в)справжки, суще

(Нічбго такбго навсправжки

не булб). Соответствующий действи-
тельности —правдйвий, згідний з дій-
сністю.

Действительный —дійснжй,     сжравжній,
сжравдёшжій,     жравджвий,    істбтний;

і(ю р и д.) —дійсний,     чйнний,    право-

сйлышй,  важний  (Дійсні  члёни
АкадёмііІ    Наук,    або    ордж-

нарні акадёіГики. Той в а к он

ще й досі  чйнний).
Действовать —діяти, чинйти, орудувати.

Действовать в качестве истца или от-

ветчика —вжстужатж   позовникбм.   або
відповідачём. Действовать справедли-
во, дурно— ходйти правим рббом, хо-

дити лихим рббом.    Действовать   по

своему —чжнйти    по    своему,   ходйти
своім рббом.

Действующий —діющжй, дігочжй, діе(йо)
вйй, актйвжжй,   чинний     (Д і в щ и й
вулкан.    Діюче      законодав-

ство. Дійова ар^мія)" Действую-
щие лица —дійові люди, дійові особи.

Декан —декан,    на.    Деканство —декан-

ство, ва.

Декатировать —декатирувати,    промбчу-
вати.

Декламация —декламація, ціі;  декламу-

вання, ння.

Декламировать —декламуватж, виголбшу-
вати.    Декламированный —декламбва-
ний, вйголошений. Декламирование —

декламування,   ння;   вигодбшування,
ння.

Декларативный— декларатйвжий (Т 1 л ь-

кж  декларатйвне   визнання

рівноправ ностж жацій).
Декларация —декларація, ціі.

Деклассировать,    -ся —декласуватж,   ся.

Д— сированый —(з)декласбваний   (Д е-

класбвана інтелігёнція). •

Декорировать —декорувати, здекорувати.

Декорированный —декорбваний, ' заде-

корбваний.
Декрет —декрет,  ту;   наказ,  зу;  універ-

сал, лу. Утвердить что-нибудь декре-

том —задекретувати щось.  Издать да-
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крет —видати  декрета  про  що,  заде-

кретувати.що-.
Декретировать —декретувати, задекрету-

вати що.

Деланность —рббленість, ности; удава-
ність, ности (Рббленість тапре-

т е н с I й н і с т ь).
Деланный —рбблений; (притворный)

—у даваний, уданий; (поддель-
ный) — підрбблений, прйбраний;
(принужденный) — сгілувани й
(Рббленийпатос. Почування
нещире, рбблене).

Делать, -ся —робити, ся, діяти, ся, про-

діяти, ся, чиннти, ся, виробляти, ся

(Щ о він стар и й тепёр дія-

тиме на світі). Делать усердно —

робжти щйро, припадати до роббти.
Делать наперекор —насулерекй йти з

кжм. Делать кого чем— наставляти, на-
становйти кого за (на) кого (Наста
нбвлено йогб на сбцького).

Делегат, -тка —делегат, тка.

Делегатский —делегатський (Делегат-
с ьк і з б 6 р ж).

Делегация —делегація, ціі.
Делегировать —делегуватж, вжделегуватж

кого.

Деление—I) жбділ, ліу (П б д і л людей
на прбстих і «вельмбжни х»);
II) (а р и ф м.) —діління, ння.

Делимое (а р и ф м.) —діленик, ка.

Делимость (а р и ф м.) —подільність, но-

сти. Признаки делимости —ознаки жо-

дільности.
Делимый—подільний, передільний.
Делитель  (а р й..ф м.) —ділйтель,  ля.

Делить, -ся —ділйти, ся; поділяти, ся; пе-

реділяти, ся; паювати.

Дело —діло, ла; справа, ви; # (труд) —

робота, ти; праця. ці; поступок, пка;

(действ! е) —вчйнок, нка; чиж, ну;

дія, іі. Странное дело —дивна річ, ре-

чи; чудасія, ей; чуднбта, тж. По этому

делу —в цій справі. По делам служ-

бы —в справах^ служббвих. Дело об-
стоит так —справа стоіть так (Т ё п е р

справа стоіть инакше). Темное
дело —непёвна справа. Дело в том —

справа в тому, справа така, річ у тім.
Ясное дело —видима річ. Это дело

другое—-де що йнше, це йнша річ. В
чем дело —в чбму річ, в чім сила, про

що йдёться. Иметь дело с кем —матп

оправи, отосѵнки (отношения)
до кого (или) з ким. Тяжебное дело —

пбзов. Военное дело —військовй спра-

ва. Комиссариат иностранных дел —

комісаріят закордбнних ^справ. Золо-
тых "дел мастер —золотник, ка; золо-
тар, ря.

Деловитость —діловйтіеть, тости.

Деловодствэ —с м.  Делопроизводство,
Делопроизводитель —діловбд, да (В і н

на посад і старшого діло-
вода).

Делопроизводство — діловбдство, ва

(Діловбдство провадйться
у к р а і н с ь к о ю м 6 в о ю. В с ё н ьк е

діловбдство в цій справі пе-

реслано д  прокурора).
Дельно —до-діла, до-ладу; (кстати) до

речи;   (путево)  до-пуття   (Дарма
що   молоди й,  а говорить  до-

діла.    Що     зрббит ь —у сё     д о-

путта).
Дельный —путяій, щуігящий, доладній,

до-діла (Як говорит и, то щось
пут не. Чоловік він путящий.
Доладній хлблець, не шибай
голова якййсь). Его речь дель-
ная —в ньбго мбва до-діла.

Демаркационный — демаркаційдил,
відмежувальний. Демаркационная чер-
та или линия —демаркаційна (відме-
жувальна) ліяія, смуга; погранжчжий
демаркаційний. Демаркационные вой-
ска —демаркаційне (погранйчне) вій-
сько.

Демаркация —демаркація, ціі; відмежу-
вання, ння.

Демобилизация, демобилизирование-
демобілізація, ціі; демобілізування,
ння.

Демобилизировать —демобілізувати, зде-

мобілізувати. Демобилизированный —

демобілізбваний.
Демократия —демократія, тй; народо-

правство, ва.

Демонстрация— I) демонстрация, ціі
(Політйчна д емо н страція);
II) демонстрування, ння (Демон-
стрування анатомічних пре-
ла р а т і в).

Демонстрировать— демонструвати, заде-

монструвати. Демонстрированн ый —за-

демонстрбваний. Демонстрируемый —

демонстрбваний.
Демонстративный ■-— демонстгмѵгйвний.

Демонстративно —демонстративно, на

показ.

Деморализация —деморалізація, ціі; зде-

моралізуваиня, ння; розбёщеність, но-

сти; розледащіння, ння; розледащі-
ліеть, лости.

Деморализировать, -ся —деморалізувати,
ся, здеморалізувати, ся, розбёщувати,
ся, розбёстити, ся, розледащіти. Де-
морализованный — здеморализбваний,
розледащілий, розледащений.

Денатурализация —денатуралізація.
Денатурация —денатурация, ціі; рознату-

рення, ння.
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Денатурированный —денатурбваний. Де-
'                            натур, спирт —денатурат, ту; недогін,

гону   (Од   недогбну   б'чі   сду-
нуть).

Денационализация — денацйожализація,
ціі; денаціоналізування, ння; (толь-
ко олюдя х)— винародбвлення, ння.

Денационализировать,   -ся— денаціоналі-
зувати,      ся,      зденаціоналізуватися;
(только   о   л ю д я х)— вжнародовля-

ти, ся, винародовити, ся.

Денационализированный — зденаціона-
I                           лізбваний; (только о люд я х)— вй-
1                           народовлений   (Зденаціоналі з.б-

вані   б уд инк и   мали-б   перей-

,                           ти на прнвітну власність. В
|                           Америці наші емігранти гу-

,                        -. ето-часто    в ин ар о д б в л ю ють-
j                           е я).
;                        Денежный— грошёвий,    грошовйй.    Де-

нежные   повинности  __  бшгатки,  ків

\                           (Оплати тіі за хату попла-

I                          т и л и: і г о р о д с ь к і, і  3 бы с ь к і,

і в казну, і щё якісь). Денежное
пособие— підсобні гролгі; (букв —

вспомогательное деньг и)—
грошёва долом 'са (Два равй да-

вали з заводу ж.о кар 66 в а н-

Ціопідсобнпхгрб ш.е.й). Денеж-
і                           ныи  штраф— пеня, ні; грошова кара,

,                           ри. Денежный    сбор— збирання   гро-

шей.  Денежное   обращение— ббіг, гу

грбшей. Денежный человек— грошовй-
тжй чоловік, ка; грошовйк, ка.

Денница— I)   світання,   ння;    світанок,
нку; II) світова, збря, світова зірнйця,
порання, вранішня зоря,

ІДень —день, дня.  Присутственный день

—урядбва   днйна.   В   тот   день— того

іі,                    дня.   На^ тех  днях— тйми днями.   На-
днях —цими дш'ми. В течение одного

дня —тіёі еамоі днйни. По сей день __

по цю днйну, понйні, аж досі. Рабочий
'                           день— роббчий день. Доброго    дня —

добрйдепь,  день дббрий.
Деньги— грбші,    шей;   .гріш     (гроша);

(средств а) —кошт,     ту.     Большие
деньги —велйкі гроші, великий гріш,
велйкі кишти:  (деньжищ а) —грош-

:                         в&, вж;   (д е н ь ж о н к и)—грошенята,

нит; гропшйи, ків. Наличные деньги —

готбві   грбші,   готівка,   ки.  Кормовые
деньги —харчовё, харчові грбші.  Про-
гонные деньги —прогони, нів. За день-

ги —за  грбші,  заплатно.   Без  денег —

<                          беззаплатно,    задурно,   за  так грбші
(грошей), за спасйбі. Любящий день-

ги— грошолюбний, грошолюб, ба.
Депо —депо.   Пожарное   депо —пожарня,

ні; пожёжня, ні.
Депозит —депозит,  ту.  Депозитный —де-

I                         дозйтовий, депозйтний.

Дергание —сіпання, ння; емйкання,.ння;
шарпання, ння; тбргання, ння. По-
стоянное дергание —еіпанйна, ни; сми-
канйна, ни; торганйна, ни. Дергание-
за волосы —скубка, ки; снубання, ння;,
скубанйна, ни.

Дергать, дернуть, дертонуть— сіпати,
сіпн^ти, сіпонути, смйкати, смикнутж,.
смиконути, шарпати, шарпонути;
(две рг и, о к н а)— тбргати, тбргнути,.
торгонути. Деогать за ухо, за волосы —

• скубти, лоскубти, скубонути, чубити,
почубити. Дерганный —сіпаний, шар-

жаний, тбрганий; (о л о с к о н и)—
браний. Дернутый —сіпнутий, ^смикну-
тяй, шярпнутий, скубнутий, чѵйлений..

Дергаться, дергиваться, дернуться —сі-
патися, сіпнутися, смйкатися, смик-
нутжся, смиконгѵтися, шй,рпатися,-
пгарпігутися, тпарпон^тися, тшатися,
тіпнутися.

Деревенька, деревушка —сільцё, ця; ее-
лечко, ка; слобідка, ки; присілочек,-
чка (Через наше сільцё везе-
но деревце).

Деревня —село, ла; слобода, ди; присі-
лок, лка (Наше сёл о —т о ■ т а к ж
сел 6, а Луківк а —т і л ь к и п р и-
сЦокнаш, і луківці донашоГ
церкви хбдять). Несколько дере-

вень, составляющих одно имение или
одну общину —ключ, ча.

Дерево —дерево, ва; (м н.)— дерева, рёв-
Д, берестовое —берестйна ѵ ни (О б "і х
зрбблено з берестйни). Д. бе-
резовое —берёзица, ни. Д. боярышни-
ковое —глодйна. ни. Д. буковое —буко-
вина ; ни; бучжна, ни. Д. вербовое —

вербйна, ни. Д. вишневое —вишнйна,.
ни. Д. вязовое —ільмйжа, ни; вильмй-
на, ни. Д. грабовое —грабйна, ни. Д.
грушевое —групейна, ни. Д. дубовое —

дубина, ни. Д. калиновое —Калинина,
ни. Д. кедровое —кедрйна, ни. Д. кле-
новое —кленйтга, ни. Д. липпвое —л&пи-
на, ни. Д. ореховое —орішина, . ни.

Деревообрабатыватель — деревообрбб-
ник, ка.

Деревообрабатывающий — деревообрбб-
ний   (Деревообрббна   проми-

с л 6 в і с т ь).
Деревянный —дерев'яний, деревляний,

деревнйй. Деревянные части в плугв^
—деревшь, віни. Деревянные изделия
—дерев'ян! (дерёвні) вйроби, бів; (с о-
бир.) —деревня, ні (Колёса, вйла^
й йнжа / деревня). Деревянное
масло —олива, ви.

Держава —держава, вж.

Державность —державність, ности.

Державный ■— державший,    володарний-
Державно — державно, володарно, вла-
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.дйчно  (Владйчно правити мо-

рями).
Держание —держания, ння; тримання,

ння. Держание стражи —чатування,

ння.
Держатель (ю р и д.) —держальник, ка;

передёржець," жця; дёржець, жця.

Бумагодержатель — паперодёржець.
ржця; (обладатель) —володілець,
льця; посідач, ча.

Держать,-ся; держивать,-ся —держати,

:ся; тримати, ся. Держать себя —повб-
.дитися, триматжся (Тржмалася
.д у ж е т а к т 6 в н о). Важно, гордо
держать себя —повбдитися пйшно, пи-
.шатися, гонорувёли, ся; згбрда три-

матжея. Держать чью сторону^ —дер-
жати (тягтй) р$ку за ким, стояти за

•ким, за кбго. Держать слово —додёр-
жуватж слова, бути кріпким на слб-
во. Держанный —держаний, трйма-
ний.

Дерзание —звага, ги; о(на)см1лювання,
ння; о(на)сміління, ния.

Дерзать, дерзнуть —важитися, зважжти-
ся, наважитися, поважитися на кого,
що, завзшгися, наемілюватися, насмі-
литися   (I не важен йтй тудй).

Дерзить —грубіянити, бржшкатж.
Дерзкий, дерзостный —I) надсміливий,

осміливий, зухвалжй, зухвальжжй, на-
прйшкуватий, надто сміливий; II)
(грубы й) —грубіянський; (нахаль-
ный) — нахабний; (несдержан-
ный в р е ч и) —грубатжй, язикатжй.
Дерзко, дерзостно —зухвало, зухваль-
но, по-грубійнському, нахабно, нахра-

пом.
Дерзость —I) відвага, ги; сміливість, bo-

oth; II) зухвальство, ва; III) грубіян-
ство, ва. Говорить дерзости —грубіян-
ствувати, грубіянити, казати нечёмні
рёчі.

Десант. —десанта,  ти;  вйоадка війська.
Десантный —десантний

Десна (во^.мн. ч.) —ясна, ясенГ ясла,
ясел  (Вйрвати з ясен зуба).

Деспот, деспотка —I) деспот, та; дёспот-
ка, ки; утйсник, ка; утйониця, ці; II)'
(господар ь) —деспот, та; деспотж-

ця, ці; деспотйня, ні.
Деспотизм —деспотизм, зму; дёспотство,

ва; утйсництво, ва.

Деспотический —деспотйчний, утйежжць-
кий.

Десятиугольник (мат.) — десятякут-

ігяк, ка.

Десятичный (а р ж ф м.) — десятйчний,
десяткбвий.

Детализация —деталізація, ціі; деталізу-
в&ння, ння.

Детализировать —деталізувати.    Детали-

зируемый —деталізбваний. Детализи-
рованный —здеталізбваний, подеталі-
збваний.

Деталь— деталь, лю (м. р.); подрбби-
ця, ці.

Детальный —детальнжй, докладний. Де-
тально —детально,  докладно.

Детвора (с о б.) —дітвбра, ри; дітворня,
рні; дітва, вж; дітвакй, ків; дітвачкй,
чків, дітлахй, хів; дитинчата, 4т; ма-

лёча, чі (На м о р і ж к у пуст-ують

д і т л а х а).
Детеныш —маля, яти; (сосущий мат-

к у) —оооунёць, нцяі; сосунок, нка. Де-
теныш у птиц —пискля^ ляти. Дете-
ныш белки —більченя, няти. Д, волка
—вовченя, няти; (постарше) —вов-

лёк, ка. Д. лисицы —лиседя, няти; ли-
сича, чати; лисичежя, нятж; лжсенят-
ко, тка; лисиччіук, ка. / Д. медведя —

ведмедча, чати; ведмечук, ка.
Деткор —діткбр, pa.
Дефекационный (котел) — дефека-

ційний (казан). ^

Дефекация —відчйщення ння; визво-
лёння, ння від бруду; дефёкація, тдГі.

Дефект —дефект, ту; недостача, чі; хйба,
би; вада, ди; ган(д)жа, джі; гаич, чу;

(психи ч.) —забурення, ння.

Дефектный —здефектбваний, дефектбв-
ний, з вадою, з ган(д)жёю (3 д е ф е к-
т 6 в а н і (д е ф е к т б в н і) л р и м і р-
н и ки к н и ж 6 к): (л о ж х и ч.) —заб}' -

ренжй.
Дефицит—дефіцйт, ту; недобір, ббру,

недблік, ку; недостача, чі.
Деформация —деформація, ціі; здефор-

мування, ння.

Децентрализация —децентралізація, діі;
децентралізування, ння.

Децентрализировать — децентталізувй-
ти. Децентрализированный —децентра-

лізбваний.
Дечний (ѵ п о т р е in л. с числом), дву-

дечный —двохчардакбвий; трехдечный
—трьохчардакбвий.

Дешеветь, подешеветь —дешёвшати, по-

дешёвшати.
Дешевизна —дешевина, ни; дешевиня,

ні; дешёвість, вости; дешевніі, ні; де-

шевінь, вінй. (Тоді б у л а дешев-
няі, а тепердорожнёча).

Дешифрирование, дешифрация, деши-

фровка —розшифрування, ння; розши-

фрбвування, ння.
Деяние—дія, іі, діяння, ння; вчйнок,

нку; чин, ну.

Деятель —діяч, ча; (фактор) —чйн-
ник, ка.

Деятельность —I) діяльність, ности; II)
старанність, ости;   пйльність,   ности.
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Разрушительная деятельность —руін-
нжцтво, ва.

Диагноз —діягнбза, зи (ж. р.).
Диагностика —діягнбстика, ки.

Диагональ —діягояаля, лі; косина, ни,
перёкут, ту. Диагонально —діягональ-
но, перёкутом.

Диагональный — діягональний, перкут-

ній, я, ѳ.

Диаграмма —діяграма, ми.

Диалект —діялёкт, ту; гбвір, вору; (б о-

л е е у з к о) —говірка, кж   (Говірка
такого-то села).

і  Диалектика —діялёктика,    ки.    Диалек-
тик —діялёктик, ка.

Диалектический, диалектически —діялек-
тйчний; діялектйчно (Діялектйч-
налбгіка. Діялектйчніособ-
лйвості мбв и).

Диалектологический — діялектологіч-
ний. (Д ія л ект о л огі ч н а мапа
У к р а і н ц).

Диалектология —діялектолбгія, Гіі; гово-

рознавство, ва. Диалектолог —діялек-
тблог, Га; говорознавець, вця.

Диаметр —діямет(е)р, тра; поперечник,
ка; прогін, гощу; проліт, льбту; прощір,
міру (Ней камінь мае три а р-

шйниупрогбні).
Диаметральный —діяметральний, попе-

рёчний.
Диаметрально —діяметрально,    поперёч-
"ло, впбперек, упрогін. Диаметрально-

противоположный — діяметрально -

протилёжний, діяметрально-супроти ■

лежний, діяметрально-протйвний.
Диафрагма —діяфрагма. #   ми;   перётинка,

ки;    (а и а т о м.) —грудно-черевна   пе-

рётинка.
ц\                   Дивиденд —дивідёнд, ду; пайовйй при-

буток, тку; (мн. ч.) —динидёнди й ди-

відёнда, дів. Дивидендный —дивідёнд
ний, дивідёндовий.

Дивный —I) (странны й) —дйвний, ди-

вбзний, дивбчний, чуднжй (I слуха-

л а, як молоди й^ дивбчний
гість т.о.й говорив). II) Удиви-
тельно прекрасный —чудбв(н)ий, на-

п])6чуд дйвний (гарний). Дивно —I) -

дивно, дивбзно, дивбчно; II) чудбво,
чудбвно.

Дидактический —I) дидактйчншій; II) (по-
учит ел ь н ы ж)— дидактжчний.     жа-

вчальний.
Дико —I)  дико, нестяшго  (Нестямно

га л ас у. е).; II) в^длюдно, вовкувато.
Диктатура —диктатура.

Диктовать —джктувати, проказувати (Я
написав оці рядки, як мені
диктував мій рбзум). Дикто-
вать песни, декламируя их (не р а с-

~" п е в а я) —рбзказкою диктувати пісні.

Дисциплинарный

Диктуемый и диктованный —I) (не-
с о в.)—диктований, проказуваний; II)
(с о в.) —подиктбваний (Отаття п о-
диктбвананаціональноюне-
н а в и с т го).

Диктатор —диктатор, ра. Диктаторский
■—диктаторський. (

Диктатура —диктатура, ри (Диктату-
ра жролетаріяту).

Диктование и диктовка —диктування,

ння; проказування, ння.

Диктовка —I) (д е й с т в.)—диктування,.

ння; проказування, ння; II) (д и-
ктант) —диктура, ри. Писать по
диктовке, под диктовку —писали з го-

лосу, за диктуванням %

Дилетантизм —дилетантизм, му.

Динамика —динаміка, ки.

Динамометр —динамбмет(е)р, тра; сило-

мір, pa.

Динамо-электрический — динамо-елек-

трйчний.
Дипкурьер —дипкур'ёр, ра.

Дипломат —дипломат, та. Дипломатия —

дипломам.
Дипломатический, дипломатически — ди-

пломатйчний, дипломатично.
Диплом —диплом, му. Дипломированный

—джпломбваний. Дипломный —диплб-
мовий, джплбмний.

Директор —джрёктор, ра. Директорский
—джрёкторський. Директорство— ди-

ректорство, ва; директування, ння.

Дирижер- дирижёр, ра; диригёнт, та.

Дирижерский —диригёнтський, дири-

жёрський.
Дирижирование —диригування, ння; ди-

рижйрування, ння; ор^да, ди.

Дисконт —дисконт, ту; дисконте (с р. р.).
Дисконтировать — дисконтувати. Ди-

сконтный —дисконтбвий.
Дискредитировать — дискредитувати;

(с о в.) —здискредитувати. Дискредити-
рованный —дискредитбваний, здискре-
дитбваний.

Диспозиция —диспозиція, ціі.
Д и спути ровать —диспутувати.

Диссертация —дисертація, ці'і.
Дисконтер —дисконтёр,  ра.

Дистанция —дистанція, ціі; віддаль, ли.

Дистанционный^-дистанційний.
Ди(е)стиллирование    —    дистилговання,

ння; перегін, гону.

Дистиллировать —диетилювати, перега-
няти. Дистиллированный —дистильб-
ваний   (Джстильбвана вода).

Дисциплина—диеципліна, ни; карність,
ности (Військова дисциплі-
на. Військова, карність. Пар-
тійна карність. Наукбві ди-

с ц ж ж л і ж ж).
Дисциплинарный, дисциплинарно —ди-
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сциплінарний, дисциплинарно. Дис-
циплинарное взыскание — дисциплі-
нарна кара. Дисциплинарная власть
—дисциплінарна влада. Дисципли-
нарное    производство— джсцжплінарна
справа.

Дисциплинированность — дисциплінбва-
ність, ности; муштрбваність, ности;
карність, ности.

Дисциплинироваться — дисциплінува-
ти, ся кого чим; муштрувати, ся; в'и-
дисциплінувати кого чим; вймуштру-
вати, ся. Дисциплинированный— дд-
сцппліноваяий, муштрований, вйдие-
циплінований, вймуштрований.

Дифтерит —дифтерит, ту^; обклад, ду;
обкладки, док; завалки, ок. Дифтерит-
ный —дифтеритбвий, обкладкбвий.

Дифтонг —дифтонга, ги; двоголосівка, ки
(В архаічних говірках ще
дбсі заховалися дифтонги,
с е б-т о  д в о г о л о с I в к и).

Диффамация— дпфамадія,  ціі;   знеслав-
лення, ння; поговір, вору.

Дифференциал—диференцінл, лу.
Дифференцирование — диференціюван-

ня, ння; диференціяція, ціі; зріжни-
цювання, ння.

Дифференцировать.-ся — диференціюва
ти, ся. Дифференцированный —дифе-
ренційбваннй.

Диффузия— дифузія, зіі. Диффузионный
—дифузійний (Дифузійний бу-
рякбвий сік).

Длина— довжина, ни; довжиня, ні; дбв-
гість, гости; довжінь, інй. Длиною, в
длину — вдбвж, вдбвжки (уздбвж,
уздбвжки), зав(з)дбвж, зав(з)дбвжки,
улодбвяе, наздбвж (В і н три а р -

шйнж дбвгий). Во всю длину —

у всю дбвж.
Длиннолицый—довго(о)бразий._ довговй-

дий (Андрій довговйдий, а

брат йог 6 —к р у г л о в и д и й).
Длиннота —I) дбвгість, гости; П) (ра^с-

тянутост ь) —довгбта, ти; розволік-
ліють, лости; розтйглість, локти; роз-
тяг, гу.

Длинношеий —довігошшй, щ&я, ал.й«;
(р о д. п.) —шййого, шййоі; довгов'й-
зжй, довгов'яз.

Длинный —дбвгий (Дбвгі коси. До в-
га ніч); (ум.) —довгёнький, довгё-
сенький ; одень длинны й— дов-
жёзний, довжённий, довжелёзний
(Довжёзний стіл. Довжёзна
ніч. Довжелёзна промова).
Длиннехо(ше)нек —довгісенький, дов-

гёсенький. Томительно длинная ночь

—непроспана ніч.
Длительность —забарність, ности; загай-

ність, ности; длявість, вости.

Длительный —забарнйй (М а л I м и-
с к и р о б й т и— т о забарна робо-
та), загайний (Загайна справаК
протяжний, дрвгочасний. Длительный
в работе —млйвий.

Длиться, продлиться— довжитпся, про-
довжуватися, продбвяситися, ТЯГТІІ-
ся, протягатися, протяг(ну)тйся, точи-
тися, триваги (Дов житься, як.
зпмова ніч. Дбвго тяглася
г о н и т в а).

Для— для (Для" тебе сина поро-
дила), за- для (За-для таких б і-
даків кохання немае). Одежда
для праздника, для будней— одёжа
про свято, про будень (Сорочка
про нед ілю). Для чего —нащб, на
віщо, чому, для чбго, за-для чбго^ про
що. Не для чего —нема чогб, нема на-
щб, нічого.

Дневальный —че'рговйй, вбго; стійчик,
ка; дшовалыіий, ого.

Дневной — деяний, днёвий, дняний
(С п ё к а д н я н а), удёнішний.

Дно —дно, дна; (мн.— дёна, дна). Дно
экипажа —подёння, ння. Вверх дном —

догори ногами, перёвертом, шкс'ре-

берть.
До (пред л.)— до, аж до (Дійшбв

д о о е л а. Д о щ ішбв з р а н к у а ж
до ночи. В е р б о л і з б'е до с л I з).
До того, что —аж (Б і г, біг, аж дух
мені забило). Душ до двадцати—
душ двацятеро, душ із двацять; Ж) до ;

перед (Це булб за два тйжні
до жнив).

Добавка, добавление, добавок'— I) (то,
что добавлено) — додаток, тку;
додача, чі; (р е ж е)— добавка, ки; до-
бавок, вку (Щомісячний дода-
ток до платні); П) процесс
добавления)^— додавання, ння:
(р е ж е) —добавления, ння.

Добавлять, добавить —додавати, додати;
(р е ж е)—добавляти, добавити, доки-
датж, докйнути, прикидати, прикину-
ти, набавляти, набавити.

Добавочный — додаткбвий. Добавочное
вознаграждение— додаткбва винагорб-
да, ди. Добавочное вознаграждение,
обусловленное договором —вимбва, вж;
вимбвка, ки.

Добиваться, добиться— добуватися, до-
бутися чогб й до чбго; здобутися, до-

бути чого, добиватися, добйтися чого;
(домогатьс я)— домагатися, домог-
тйся чого й про що, намагатися, на-
м.огтйся; (тр-ебовать законно-
г о) —допевнятися, допёвнитися, до-
правлятися, доправитися, ходйти, дій-

' тй свогб; (д о с т и ч ь) —доп'яетися,
допнутися. Добиваться милости, бла-
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госклон ности —заиобігати чиёі ласки

(Такбі ласки мбжна і в цйга-
на запобігти). Добиться чего-либо
хождением —вйходити що; (криком)
—викричатж що и т. д.

Добираться, добраться —I) (идя, е д у-

■ч н>— ідіставатиоя, дізтатяоя, добж-
ватжея, добйтяся, иржбйтися, добувати-
ся, доб^тися, доправлятися, доправи-

тися, дохожати, дійтл. (Я к-б и м б н і
до дітёй достатися в Кйів);
II) (к чем у-л и б о) —добиратися, до-

буватися, доб.утися.
Доблестный —завзятжй, чеснбтний, від-

важний, мужній, витязівськжй, лж-

царськпй, з вжсбкимж прикмётами.
Доблесть —чеснбта, ти; відвага, ги; муж-

теть, ности; витязівство, ва; лицар-

ські вчйики, висбкі прикмётж.
Добрести— добрести, дотягтйся; (д о т а-

щ и т ь с я) —доплёнтатися, дочвалати,

дочапати, дочалапати, допхатися, до-

плуганитися.
Добро —Т) добро, ра; благо, га; гаразд,

ду (За благо народу. Ж и в у т ь

собі л годи у добр! та в га -

pa з д і).
Добро (л а р.) —добре, гаразд (Добре

тому багатому. Гаразд, що

не бачили нас, а то лихо бу-
ло-б). Добро пожаловать —просимо до

хати, до господи; будьте дорогими го-

стями, гістьмй.
Добровольный — добровілышй, добро-

хітний, доброхбчий, самохітній (В а ж-

кий самохітній пбдвиг). До-
бровольно— самохіть, самохіттю, добро-
хіть, з дбброі вбяі, з свое! вблі, своего

охбтою, по охбті.
Доброжелательница —прихйльник, ка;

-ниця, ниці; зичлйвець, вця; -вжця, ці:
доброхіт, хбта.

Доброжелательность —прихйльність, но-

сти; зпчлйвість, вости; доброзйчли-
вість, востп; доброхіття, ття.

Доброкачественность— добрбтність, но-
сти: доброта, ти.

Доброкачественный —добрбтний, дббрий
(До брбтне сукно. У цій край-

ний!  л обр и й к рам, я всё тут

к у тг' то); (безупречн ы й) — бездо-
ганний. Д. ход болезни— лагідний пе-
пебіг Я |'в)орбби.

Добропорядочность— пооядність, ности;

пѵтящість, щости; путність, ности.

Добропорядочный — норядний, путній
путящий. Сын добропорядочных ро-

дителей —отёцький спн, отёцька ди-

тина (Як лучиться отёцький
сил, олдасть  мене мати).

Добросовестность — сумлінність, ности': I
сбвісність, ности:

Добросовестный — сумпінний, сбвісний
(На гёлову трёба вйбратж чо-

ловіка сумлінного). Добросо-
вестно —сумлінно, сбвісно.

Доброта —дббрість, рости; (м я г к о с т ь)
—лагідність, ности; (слабоволь-
н а я) —благість, гости.

Добрый —I) дббрий (к ком у —для кого,

до кбго), ласкавий; (д о б р я к)— бла-
гйй (Дббрим словом не зга-

даготь. Він для мёне (до ме-

не) дббрий. Добренький —ласка-

венький. Очень добрый —добрённий,
добряч(щ)ий. Доброе утро, добрый
день, добрый вечер, доброй ночи —до-

брждежь, добрйвечір, добраніч, на до-

браніч; П) дббрий, гарний, хороший
(Дббрий хлопец ь. Гарний

к р а м).
Добывание, добытие —добування, ння;

ѳдобіування, няя; (з)добуттй, ттй; ви-

добуття, ття; добуванка, ки; ровдо-

бутки, ків.
Добывать,-ся; добыть.-ся —добувати, ся;

добути, ся; здобуватж, ся; здобути, ся;

взідобувати, ся; вйдобутж, ся; (с п е-

цжальнее) — діставатж, дістати;
(приобрест ь) —придбати; (н а к о-

нец, достич ь) —доскбчити чого, за-

сягати чого, засягтй, запобігати, запо-

бігти чого, дороблятися, доробйтися
чого, розстаратжея про що. Добытый
—здобутий. Добывающий —добуваль-
вжй, вждобутнйй, сировйнний (Д о б у-

вальна та обрббна проми-

слбвість. Ожровйнна проми-

с л б в і с т ь). Добытое тяжелым тру-

дом —кривавиця, ці. Добыть пением —

вйснівати (Вйспівав собі дів-
ч и н у л го б у та г а р н у). Добыть
нищенством— вжжебрати. Добыть об-
маном— вйдурити. Добыть • борьбой —

вйбороти.
Добыча —I) дббич, чи; здббич, чж; здо-

бйча, чі; здобуток, ку; узяток, тку;

(чем можно пожжвнтьс я) —

пожива, ви. За добычей —по здббич,
на здобйтки, на роздобуткж; П) (до-
быто к) —здобуток, тку; видобуток,

тку (Добувають кам'янё в у-

гі^лля, але вид о бут' о к неве-

ликий). Добыча для пчел —узяток.

тку.

Доваривать, доварить —ідоварювати, до

варйтж; (о же л у д к ё)—дотравлгова-

ти (Іжу), дотравйти. Доваренный— до-

варений, докипілий, докжплений, до-

млілжй, дотравленжй.
Довариваться, довариться —доварювати-

■ся; доварйти, ся; докипати, докипіти.
упрівати, упріти, умлівати, умліти,
домлівати, домлітж   (0 б I д ужё до-
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варюеться. У нас сьогбдні і
борщ не докй п л ений, і каша
не впріла. Засунь борщ да-

лі, хай умлівае. Невмлілого
м'яса і і с т и не   візьмусь).

Доведываться, доведаться —довідувати-
ся, довідатися, дізнаватися, дізнати-
ся; (и з в е с т и т ь с я) — завістйтися;
(докапываться) .— допшиговува-

тися, дошпигуватжся; (путем р а с-
с и р о с о в) —допкгуватися.

Доверенность —доручення, ння; довіре-
ність, ности: (полно мочи е) —упов-

новаження, ння (В і н м е н I напи-
сав дорученн'я на свою плат-
ню). По доверенности —за доручен-
ням, за довіреністю (X т о о т р и.-
муе не с в о I грбші, а за дору-
ченням, прохаемо зачекати);
(по поручени ю)— з доручення
(3 могб доручення). Доверен-
ность с правом передоверия —дові-
реність із правом далыпоі довірено-
сти (передовірености). Совершать до-

веренность —складати (скласти) дові-

реність.
Доверенный — довірений, повіренжй,

уповноважений. Доверенное лицо —

вірник, ка; повірник, ка.

Доверие —віра, ри; довіра, ри; довір'я,
р'я. Лишить доверия —позбавити ві-
рж, одабратп довіру^. Утратить доверие
—зпевірнтисія кому чи в кбго. Зло-
употреблять доверием — надуживати

чиёісь віри (довіри), обертати чиюсь
довіру на злб.

Доверитель,-ница— віродавець, вця; віро-
давиця, ці; вірйтель, ля; вірйтелька,
ікж'(Бралжся вестй по судах
іх справ и, п р и ч 6 м у прода-
вали своіх вірйтелів).

Доверительный — вірчиіі, довірочний.
Доверительная надпись —вірчий на-
пис, су. Доверительное письмо —вір-
чий лист, ста.

Доверчивый — довірливий, ймовірний,
імовірливий (Й м о в і р н и й в і н д у-
же, найбрехлйвішому бреху-
нбві ладен зараз повірити).
Доверчива —довірливо, ймовірно.

Доверять,-ся; доверить,-ся —віритж, по-
выйти кому, нити (мати) віру\ дій-
матп віри, кому звірйти, ся; эвірити,
ся на кого, сповіряти, сповірити на
кбго, упёвшоватися, упёвнитися на
кого; (полагаться) — здаватися,
здатися на кого, увіряти на кбго.

Довесок —дбважка, ки.
Довешивание —I) доважування, ння; до-

важення, ння; П) довітування, ння.
Довешивать,   довешать —I)   доважувати,

доважити      (Доважили    хліба);

П) довішувати, довішати (Д о в I ш у л
швйдче сорочки, щоб за с 6 п-
цяповисихали).

Довзыскивать, довзыскать — доправля-
тж, доправжтж.

Довод —дбвід,    воду;    дбказ,   зу;   аргу-
мент, ту.

Доводить, довести и довесть —доводити,
довести, завести, допроваджувати, ^до-
лровоягати, допровадити, доправляти,
доправити; (побудить) — призво-
дити, призвёсти (Ц е м ё н е д ов б-
дить до зневіри). Доводить, до-
вести до конца —доводити, . довести
краю, до краю, дохбджти краю, довер-
шйти завершйти (Трёба краю
д о в б д и т и).

Довольно —I) довблі, дбсить, дбсталь;
(п о л н о)— гбді, буде (3 нас д о в 6-
лі й цьбго. Дбсить уже всі
понаідалиея); П) (вдосталь)

—см. Достаточно; III) довольно ^много
—багатёнько, чимало, чималенько;
довольно холодно —холоднёнько, на,-
холодно; довольно долго— довгёнько,
пбдовго; довольно большой —чима-
лжй, величёнький; довольно сильный
—сильнёнький; довольно грубый—
грубёнькпй; довольно твердый— твер-
дёнький и т. д.

Довольный — задовблений, вдоволений,
контёнтий, радий; (ум.) —радёжький;
(удовлетворенны й)-^загожений.
быть довольным чем— бутй задоволе-
ному, задовольийтиея, вдовольнйтися.

Довольствие — постачаппя, ння; (про-
вяантное, харчевое і(для
войск и т. п.)— харч, чи; харчу-
вання, ння; сложив, ву: (одежное,
о б у в н о е)— бдяг, гу; збдяг, гу; узут-
тя, тти; (к в а р т и р н о е)—приміщен-
ня, ння; помёшкання, ння; (д е н е ж-
н о е)— платой, ні; <п у;тево е)— по-

дорожні видатки, ків.                t

Довольство —привілля, лля; добро, .ра:
догбда, дж; достаток, тку; рбзкіш, ко-
шж. Жить в довольстве— розкошува-
тж, в достатках жйти (В д о с т а т-
ках ти цвітёш: стодблж пбв-
ні). Пожить в довольстве— порозко-

шуватж.
Довольствование —постачання, ння ко-

му чогб; (довольствование
е д о й)—постачання харчи, харчуван-
ня кому. Довольствие одежное, обув-
ное— постачання (з)бдягу, постачання
взуття.

Довольствовать кого чем (войско и
т. п. одеждою, обувь ю)— поста-
чати кому що (війську, ові харч, одё-
жу, взуття); (только е д о ю) —хар-
чуваги кого.
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Довольствоваться— задовольнйтися, за-

доволятися з чбго й чим, ;уідовол(ыі;й-
тися чим; (особенно едо ю)— кон-

тентуватиея. '

Догадка— догадка, дки; здбгад, ду; здо-

гадка, ки; дбмисел, слу. Высказывать
догадку —догадуватися, вислбвлювати
здбгад.

Догадливость —догадливість, вости.

Догадливый — догадливий; (сметли-
в ы й) —метикбваний.

Догадываться, догадаться— догадувати-

ся, догадатися, здогадуватися, здога-

датисл, угадувати, угадатж, домірку-
ватяся, доміркбвуватися, домйслюв'а-
тися, домис(ш)лятися, домйслитжся, -

дорозуміватися, дорозумітися, класти

в голову (Л яг л ж і в голову не

клали, що вже I м завтра не

вставать).
Доглядывать, доглядеть— доглядати, до-

лядітж, доглйжути, дозирати, ДО-

зжрнутж, Дежильнувати, допильнбву-
вати.

Догнивать, догнить— доишвати, догнй-
ти, догнистй, дотлівати, дотліти {Т у-

та-ж жноді дохла собака або
кішка дотлівае).

Договаривать, договорить — I) (кон-
чать р е ч ь) —договорювати, догово-

рити, доказувати, доказати, домовля-

ти, домовити; II) ^ (з а к л ючать уе-

ло в и е)— договоряти кого, годйти, за-

годити кого, домовляти, домовити ко-

го, едпати, поеднати, шд'еднати, лад-

нати, рядити, порядйтп, підрядйтл
кого.

Договорен н ы й —договбрений, згбджений,
поѳднаний, поряджений.

Договариваться,     договориться— договб-
рюватжея, договорйтжея, добалакува-
тжея, добалакатжея; (уславливать-
с я)— договорятися, договорйтися з

ким, домовлятися з квм, годйтжея, по-

годитжея, еднатися, поеднатися, умо-

влятжея, умбвятжея, домовлятися,' до-

мбвитися, законтрактбвуватися, за-

контрактуватися. Договаривающиеся
стороны —договірні, ряідні стброни,
контрагёнти.

Договор —дбговір, вору. Оттенки: (ус-
ловие) — умбва, ви; (соглаше-
ние) —умевши, ин; угода, ди; (кон-
тракт—ряд, ду; рядна, ноі, рядні;
контракт, кту; трактат, ту. Заключать
договор— складаги умбву (дбговір).
Нарушить, расторгнуть договор— зла-

мати, (зірвати, скаоувати) уімбву (до-
говір), відкйнутися від умбви, від до-

говбру.
Договорный — договірний, договбровий,

умбвлений,   рядний,    пактовйй,  кон-

трактбвий.
Догонять,   догнать —наздоганняи,  наздо-

гнати,   доганяти, г догнали,   здогнати,

здогбнити,^ наганяти,  нагнатн, насти-

гали, настйг(ну)ти, спобігати, спобігти.
Догораживать,    догородить— догорбджу-

ватж,   догородйтж,   доплітати,   допле-

сти (плетен ь).
Догорать,   догореть,-ся —догоряти,   дото-

рговали,   догоріти,   допалюватися,   до-

палйтжея, доглівати, дотлітж, вжгоря-

тж, вйгорітж.  Догореть  ярким   пламе-

нем —дояалатж.   Догореть   без   пламе-

ни —дожёвріти.     Догоревший —догорі-

лжй, дотлілий,    дожёврілий,    допале-

жжй.
Догруживать,-ся;   догружать,-ся;    догру-

зиться —дола^бвувати,  ся;  доладува-

ти, ся; довантажувати, ся; довантажи-

ти,   ся._    Догруженный— долад'шаний,
довантажений.

Догрузка— доладбвування, ння; доладу-

вання, ння; довантажування, ння; до-

вантаження, ння; довантага, ги.

Догрузок-чдоладбвне   судно,   дна;   до-

вантажник, ка.

Додаток, додача —додаток, тку;  додача,

чі.
Додаточный —додаткбвий.
Додвигивать, додвигать, додвинуть —до-

сувати.  досунутп,   присувати.   тгрис^--
нути   (Досіунь   до   стінй'  щіль-
яо).    Додвинутый— лос^нѵтий,    досу-

нений, присунутий, присунений.
Додержание,   дпдерживание —додёржан-

ня, ння;  додёржування, ння;  дотрй-
мання, ння, дотрймування, ння.

Додерживать,-ся;    додержать,-ся —додёр-
жувати, ся; додёржати, ся;  дотрйму-
вати,  ся;  дотрймати,  ся     (В Р о с і I
кріпацтво   додёржалося   аж

до XIX століття). Додержанный—
дотрйманий.

Додумывать,-ся; додумать,-ся— додѵмува-

ти,  ся;  додумати,  ся;  доміркбвувати,
ся; доміркувати,- ся; дорозумбвувати,
ся; Дорозумувати, ся;  домнелятя, ся;

домйслити, ся; домудрбвувати, ся; до-

мудрувати, ся; домізкбвувати, ся; до-

мізкувати, ся; добйрати, ся; добрати.
ся рбзуму, ума, способу.

Доезжать,   доехать —дошджати,   доіздгі-
ти, доіхати, добігатж, добігти (Н е д о-

Іздячи Солод к і в, корчма сто-

Іть. Поізд добіг   до   станціі").
Доезжачий —доіжджачнй    (А   ми,   д о-

тёпні  доіжджачі,  хортів г о-

дуемо та плачем).
Дождевой— дощевйй.   Дождевая   вода—

дощова  вода;   (р е ж е)—дощівка,  ки.
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Дождевой червь —дощбвйк, ка. Дожде-
вые грибы —дощові грибй.

Дождемер —дощомір, ру.

Дождливый —дощовйй, дощовйтий, до-

щистий, дощуватий (Д о щ о в а д н к-
н а. Ц е й м f с я ц ь у в ё с ь д о щ о-

вйтий. Ніч холодна і дощліі-
в а). Наступить дождевой погоде —за

дощйтися, засльотйтися. Дождливо—
дощёво, дощйсто, сльбтаво.

Доживание —доживання, ння; дожитая,

ття. Доживание до срока —добування,
ння; добуванка, ки.

Доживать, дожить —доживати, дожита,

довіікувати, добьвати віку, добАти ві-
ку, дотягати віку, дотягтй віку (Д о-

вікувати свій короткий в 1 к.

3   кйм дожить, добйти віку).
Доживать, дожить до известного вре-

мени, до срока —доживати, дожили, до-

бувати,  добути  (року).  Дожить  с  го-

• рем, с бедой пополам —догорювати,

добідувати що абб чого.

Дожидать,-ся; дождать,-ся— дожидали,

ся; діждати, ся; чекати, дочекати, ся;

сподіватися кого, чого, дожйти, ся

чогб (Дожидатимем вас до

себе. Ч б^к а ю, не д о ч е к а ю с я

т о г 6_ свята. Сподівайтесь
мене за два роки на трётій).
Дождаться очереди (или чего в оче-

реди) —застбяти, засйдіти чергй.
Дозваться — догукатися, доклйкатися

(Насилу догукавсь хдбпця.
Кликала батенька, не дожди-
к а л а с я).

Дозволение —дбзвіл, лу; прйзвіл, волу;

дозволения, ння; призволёння, ння. С
дозволения —за дбзволом, з дбзволу.

Дозволять, дозволить —ДОЗВОЛЯЛИ, ДО-

ЗВОЛИТЕ. Дозволить, дозволить себе
что (допустить) что —допускается, до-

пустйтися чого (Вони' допуска-

ються брехні). Не дозволить —не

дозвблити; (воспретит ь)— заказа-

ти. Не дозволено —не вільно (Тут не

вільно рвати квіти й толо-

чйти траву). Дозволенный —дозво-

лений.
Дозеленеть —дозеленіти, домаяти.

Дознавание —дознавания, -ння; довіду-
вання, ння; вивідування, ння.

Дознаваться, дознаться — дізнаватися,
дізнатися, довідуватися, довідатися
(Дізнатись   була   ти   цікава,
4 и д у ж е л ю б л іо я природу).
Дознаваться путем расспросов —допй-
туватися, допитатися, перепйтувати,
перепитати, .напитали.

Дознание —дізнання,   ння;   (о и р о с) —

перепйтування, ння.

Дозор —дозір,  збру;  ббхід,  ходу;  об 'ізд, '

ду; патруль, ля; чата, ти; (мн.)— чати.

Ходить   дозором —патрулювати;   дозб-
ром (обходом) ходйти.

Дозорный— дозбрець,   (дозб(і)рця;  (мя.)
—дозбрці; догляідач, ча(Доглядачі
с л і д к 6 м за нами ходить).

Дозревать,   дозреть— достигали,   вйстиг-
нути,  вистигати,  вйстигти,  доспівати,
доспіти,_ достбяти,   ся    (Д о с т 6 я л а

пшенйця —пора  к о сити).
Дозрелость —достйтлість,   лости;   доспі-

лість, лости.

Доискивание —дошукування,   ння.    До-
искивание путем расспросов—допйту-

вання,   ння;   (по    с л е д а м)— висте-

жування, ння.

Доисторический— передісторйчшій,  доіс-
торичний.

Доказанность —довёденість, ности; дове-

дения, ння.

Доказательность — доказбвість, вост.

доказність, ности; (убедитель-
но с т ь) —довбдливість, вости? слуш-

ність, ности.

Доказательный — доказбвий, доказнйй:
(убедительный) — довбдливий,
довіднйй, слущнйй. Доказательно—
доказно, доказбво, довбдливо, дбвідно.

Доказательство —дбвід, доводу; (п о д-

тверждени е)—дбказ, зу; (свиде-
тельств о) —свідчення, ння; (дока-
зывание) —доведіння, ння. Доказа-
тельства письменные— доводи листов -

Hi. Доказательства вещественные—

речові дбкази, речові знаки. Доказа-
тельства косвенные —посерёдні дбка-
зи: Доказательство противного —дове-

дения супротивного.
Доказывание — довбдження, ння; до-

воде) діння, доказування, підпирання
доводами, досвідчування дбказами,
доводами.

Доказывать, доказать— довбдитп, дове-

сти; (подтверждать данны-

ми) —доказувати, доказати; (свиде-
тельствоват ь)— свідчити (досвід-
чати), досвідчити. Доказывать свои

права на что— доводите (свідчити)
своі права до чого; (вести дел о) —

справуватися за що. Доказанный—
доведений, доказанпй, досвідчений
дбказами, доводами.

Доказчик —доказник, ка; довбдець, дця;

довбдник, ка; (о б л и ч и т е л ь) —ви-

казувач, ча; виявнйк, ка; (доказ-
чица) —доказниця, ці; довбдниця, ці;
виказувачка,  ки;   виявнйця,  иі.

Доканчивать, докончить— доробляли, до-

рбблювати, доробйти, докінчувати, до-

кінчати, кінчати, кінчйти, зашнчувати,

закінчйти,   довёргдувати,   довершйти,
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доводили краю, довести краю. Докан-
чивать чтение— дочйтувати, дочитает.
Доканчивать шитье —дошивает, доши-
та. Доканчивать писание —допйсува-
ти, дописали. Доконченный— дорббле-
ний, довершений, докінчений, закін-
чений, скінчений, до краю доведений,
дочйтаний, допйсаний, дошйтий, до-
мйтий и т. д.

Докапиталистический — передканіталі-
стйчний.

Докілад-ду —дбповідь, ди; (реже) доклад
Докладной —доповіднйй. Докладная за-

писка —доповідна записка, писана
(листбвна) дбповідь, дбповідь на
писъмі.

Докладывание — I) (сообщени е)—
доповідання, ння; дбповідь, ди; (у в е-
д о м л е н и е) —ясування, ння; II) док-
ладання, ння. Докладывание камен-
ных сооружений — домуровування,

ння.
Докладывать, докласть— I) докладата,

докласти (Док лав воза сіном);
II) (каменную, кирпичную
к л а д к у)— домурбвувати, домурува,-
ти; (докладывать, доложить,
сообщат ь) —доповідати, доповіств;
(уведомлят ь) —ясувати, з'ясувати;
(сообщат ь) —донбсити, донесет.

Доконопачивание — доконопачування,
ння; (шпаклевко й) —допшакльбву-
вання, ння.

Докончание —докінчення, ння; докін-
чання, ння; доведіння до краю.

Докрасна —до червонбсти, доки (пбки)
почервоніе (Відморбжене тре-
ба тёрт и, доки почервоніе).
Раскалить докрасна —розпежтй до жа-
ру, до червбности, аж доки почерво-

ніе.
Докручивать, докрутить— докрѵчувати,

докрутйти. Докрученный —докр^че-
ний.

Доктор —I) (у ч е п. с т е п.) —доктор, _ра
(Доктор медйчних наук.
Д 6 к т о р п р а в а); II) лікар, ря. Док-
тор по внутренним болезням —лікар

на внутрішні хорбби, (реже) —дня
внутрішніх хброб (Лікар на бчні
хорбби). Женщина-доктор —лікар-

ка, ки.
Докторша —I) лікарева жінка, ки; лікар-

ша, ші; II) (женщин а-л е к а р ь) —

лікарка.
Документ —документ, та; (неточно)

—папір, папёра; акт, та. Документ об
освобождении из крепостного или
рабского состояния —лист визволён-
ний. Подтвержденный документом —

задокументбваний.

Документальный— документальний,   до-

кументбвий.
Долг —I) повйнність, ности; обов'язок,

зку (Викбную свій служб 6-
в и й о б о в' я з о к). Первым долгом —

що-найпѳрше, пёршим ділом; П) (за-
е м) —борг, гу; пбзика, ки; позичка,
ки; вйнне, ного; винувате, того. В
долг —пбзикою, боргом, набір, на ві-
ру, на-повір. Брать в долг —позичати,
брата набір, на-повір, боргувати.
Взыскать долг — вйправити борг.
Влезть в долги— заборгуватися, заліз-
ти в боргй, загрузнути в боргах, вто-
пйтися в пбзиках. Отрабатывать за
долг (шитье м)—відшивати кому що;
(пряденье м)—відпрядати; (кос ь-
б о й)—відкбшувати; (с л у ж б о й) —

відсл^жувати.                                  ___

Долгий —дбвгий, (ум.) —довгёнький, дов-
гёсенький, (у в.) — довжённий, довже-
лёзний, довжёзний. Долго —дбвго,
у м .) _ довгёнько, (у в.) — довженно.

Долгое время —чималий час, су. Доль-
ше —дбвше, дбвшенько.

Долговечность — довговічність,    ности;
Долговечный — довговічний, гіічйстий,

довговік (В к і н ё ц ь гаю, на
окрайку стояв дуб-довго-
вік). Долговечно —довговічяо, на дбв-
гі вікй, дбвгими віками.

Долгосрочный —довгостроковйй, на дбв-
гий строк.

Долгота —довжина, ни (Г е о г р а' ф I ч-
н а довжина); дбвгість, гости; дов-
гота, ти; (растянутость) —довго-
та, тв. Возместительная, заместитель-
ная, долгота (г р а м.) —замінна дов-
гота.

Долетать, долететь —долітати, долетіти;
(о много м) — подолітати, долинати,
долшнуга; (с н а п о р о м) —дорйнути;
(о   в е т р е) —довіяти.

Должать, задолжать —брата, взяти в
борг (у пбзику), позичати,- боргува-
тися, заборгуватися, в боргй влазити.

Долженствовать, быть должным —му-
сита, мата, матися. Должен, дол-
жна (с оттенком принужде-
ния) —мусить. Должно быть —I) (во
что бы то ни стал о) —мусить бу-
ти; II) (следует б ы т ь, по обя-
занности) —повинно біути; III) (ве-
роятно) —мае бути; (нар.) —мабуть.
Должно —слід, трёба; (полагается)
■—налёжить; (подобает) — годиться
(Не слід (не годиться) тобі
лаятись). Как должно— як слід, як

повинно б$ти.
Должник —винуватець,   тця;   позичаль-
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ник, ка; должница —винуватниця, ці;
позичальниця, ці; вйнна, оі. Она моя

должница —вбна мені вйнна.
Должное —налёжне,    ого;    належйтість,

тости.

Должностной — урядбвий, служббвий.
До-ное преступление —урядбвий злб-
чин, ну.

Должность —посада, ди; (только ад-

министративная) — уряд, ду

(Посада зёмського ліжаря.
Йогб звільнено із посади).
Должность ректора (исполнять) —

рѳкторування, ння; ректорство, ва.

Должность учителя — учите лювання,

ння. Поступить на должность, при-

строиться на должности— одержали
посаду^ Вступить в должность —стати

на посаду, стати до урядування. Ис-
правлять чью должность —заступали
кого на посаді, заступати чию посаду.

Исправляющий должность —заступник,

ка; наказнйй.
Должный —I) (быть должным) см.

Долженствовать; II) налёжний, нале-
жйтий: (справедливы й) —слуш-

нйй; III) быть должным кому —бути
винуватим, вйнним кому.

Доля —I) ^частка, ки; (у м. —часточка,
чки), па'йкя. ки: <т\ е ж е) — пай, ю;

(ум. —пайбк, пайбчок); (при де-

леже) — діл, спдѵ; діленйця. ці
(I д е с я т о I ч а с, т к и тих к н и-,

жбк не прочитав). Принимать в
долю —приймати ло спілки. Вступать
в долю— приставали до спілки.

Дом <с о о р у ж е н и е) —дім, дому; бу-
цгинок, нку, ка; горниді (мн. ч.), иць

(Гбрниці гарні збудували,
в е л й к і). Каменный дом —кам'янйдя,
ці; мурованиця, ці. Детский дом —ди-

тячий дім; (ясли) —охорбнка. Воспи-
тательный дом —дитячий захисток.

дім (будйнок) для виховання дітёй.
Дом отдыха —будйнок для відпочйнку.

Дома —вдома.
Домашний —домовйй, хатній, домаш-

ній. Домашний скарб, домашние вещи
—збіжжя, жжя; рухбмість домовй,. По
домашним обстоятельствам —з домагя-

ніх (хатніх) причин. _

Доминировать— домінувати, панувати

над чим, де. Доминирующий —домі-
нантий, пан^ючий.

Домкрат —домкрат, та;  важіль, желя.

Домовитость —господарність, ности; ха-

зяйновйтість, тости; домовйтість, то-

сти.

Домовитый —господарний, хазяйновйшй,
іхазяйлйвий. домрвйтий, господарюва-

тий (Господарю вита шляхта).
Не домовитый человек —пустодомсхк,

мка; недомовйтий людёць, дця.

Домогание, домогательство —домагання,
ння; допевш'шия, ння; допоминання.

ння; (стремление) — змагання,
ння.

Домогаться, домочься —домагатися ; до-

могтися ѵ допоминатися, допевнятися,
доправлятися, доправитися, намагі-
тися, намогтйся, вимагати, вймогти
чого (Вимагати прибавки).

Домой —додбму, до госпбди, до своеі
осёлі, у домівку, до хати.

Домостроитель —I) будівнйчий, чого; бу-
дівнйк, ка; II) лутній госпбдар, ря;

домовпорядник, ка; доморядець, дця.
Домоуправление —домова управа, ви;

домоуправління, ння.
Донашивать, доносить —донбшувати, до-

НОШЙ.ТИ, донбсити; (только сов.)
—донбсити, шу, сиш, сить.

Донесение —донесіння, ння; дбповідь
ди; реляція, ціі, рапорт, та. Делать
донесение —донбсити, доповідати, ро-
бйти дбповідь, довбдити до відому,'
рапортували кому, оповіщати кого.

Донимание —допікання^ ння; надопі-
кання, ння; дошкуляння, ння; дозб-
лювання, ння; долягання, ння; дотіг-
нання, ння.

Донимать, донять —I) (о взимании
долгов, подате й) —добирати, до-

брали; II) (причинять непри я т-

н о с т ь)— діймати, доняли, дійняти,
кого; шкулити, дошкуляти, дошкули-

ти, допікати, допектй, припікати, при-

пектй кого й ком#, дотинати, дотаути.
доп'ястй, кому.

Донос —I) донос, су; дбказка, ки; на-
шепт, ту; II) (предательство
соучастник а) —вйказ, зу.

Доноситель,-ница —донбщик, ка; донб-
щиця, ці; (предательски й) —ви-
казчик, ка; чиця, ці; доказчик, ка;

чиця, ці; (клеветнически й) —

поклёпник, ка; ниця, ці.
Доносить, донести, что —I) донбсити, до-

нести (Л 6 ж к и до рота не до-

не с б). Донести с трудом —дотягтй,
допёрта, дотарабанити, доцупити

(Мішбк важённи й,— н а п р е в е-

лйку силу допёр). II) Доносить
о чем на кого— донбсити, донести про

що, на кого,_ донбс дата; (с ж а л о-
б о й) —підскаржуівати, підскарнсити;
III) (д о к л а д ы в а т ь) —доповідати,
дрпрвістй. Донесенный —донесений,
дотягнений.

Допахивать, допахать —добрговата, до-

орати; (многое) —подобрговати (Що
булб недобрано в йбго, геть
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усе    п о д о бр ю в а в);     (допахи-
вать до какого-либо мест а) —

дооратися,   приоратися.   (П р и о р а в-

ся  Семён до   межі,  до  бор у). |
Допаханный —добраний.

Допекать,   допечь — (хлеб) — допікати, ;

допектй, випікати, вйпекти. Допечен- j

ный —допёчений, вйпечений.
Дописка <д е й с т в и е) —дописання, ння; і

(то, что дописан о) —дописка, ки. I
Дописывать, -ся;     дописать,-ся —допйсу- 1

вати,-ся, доііисати,-ся;   (о м н.) подо- '
пйсувати,-ся;   (к р* а с к а м и) — дома- |
льбвувати,-ся; домалювати,-ся; допйсу-
вати,-ся; випйсувати,-ся (Портрета
я    бачив    уже    допйсаного);
(стихам и) —довіршбвувати,   ся;   до-

віршувает,-ся.    Дописанный —допйса-
ний;      (краскам и) —домальбваний,
допйсаний (фарбамй) ; (с т и іх а м и) —

довіршований.
Доплачивание —доплачування, ння; при- 1

плачування, ння.
Доплачивать,     доплатить —доплачувати, і

доплаетти,   нриплачувати,   приплати- !
•   ти; (о   многих) —подоплачувати^
Доплестись —доплёнтатися,      дотяггйся, :

дочвалати,      дочапати,      дочалапати; |
шут л.) — дотеліпатиоя,   доплупани-

тися.
Доподлинно —достбту,^ напёвне, довідне, '

настояще, по-правдйвому, дійсне   (Ц е
я достбту знаю).

Доподлинный —справжній, пёвний, дій-
сний.

Дополнение к чему —I) додаток, тку до
чого; додача, чі до чого; допбвнення,
ння (В додаток до цього м 6 яс у ;

сказати); II) допбвнювання, ння;
наливания допбвна. (Допбвню-
вання пляшбк). В дополнение—

в додаток, на додаток до чого.
Дополнительный —додаткбвий. Дополни-

тельный налог —додаткбвий податок.
Дополнительно —додаткбво, в додаток,

додатком.

Дополнять,-ся; дополнить, -ся —доповня-

ти,-ся, допбвніовати,-ся, допбвнити,-ся.
додбати^ докладати; (возмещать)
—надолуясувати, надолуяшти, припов-

няти,-ся. Дополнять сыпучим телом —

досипати, досйпати. Дополнять водой
—доливает, долйти, долляти: (кипя-
тку, борща, вод к и) —досипати,
досйпати.

Допр —бѵнр, pa.
Допрашивание —допйтування, ггая; до-

пит, ту; дбнити, тів; випйтування,
ння.

Допрашивать, допросить —допйтувати,
допитати, випйтувати, вйпитатн кого.

Допрашивающий —допйтувач, ча.  До-

прашиваемый— допйтуваяий. Допро-
шенный —допйтаний ѵ

Допризывник —допризйвник, ка.

Допрос —допит, ту (Пішлб слід-
ство, дбпити та передопити).
Снимать, снять допрос с кого —допй-
тувати, допитати кого, вчиняет, вчи-

нити допит кому. Подвергнуть допро-

су —взята на допит (За скрйньку
сю взяли мене на допит).

Допросный —допитнйй, допйтувальний.
Допросные пункты — пункта дбпиту,
допитні точки.

Допросчик —допйтувач, ча; допйтник,
ка.

Допускаемость —допускальність, ности;

припустймість, мости; дозволеність,
ности.

Допускаемый —допустймий, прэтоустй-
мий, до'звблюваний, дозволений (Д е-

якінаголоси дозвбленітіль-
к и в в і р ш а х).

Допускать, допустить —пускает, пустй-
ти, допускает, допустим, попускали,

подустити, підпускати, підпустйти,
довбдити, довести; (п р е д п о л а-

г а т ь) —припускает, припустйти. Не
допустить беды (предотвратить)—
запобігти лйхові, зарадити лйхові.
Допустимый —допускальний.

Допытываться, допитаться —допйтувата-
ся, допитатися чого, дохбдити, дійтй
чого.

Дорабатывание, доработанье, доработка
—дороблювання 3 ння; доробляння,
ння; дорббка, ки.

Дорога —I) (в букв, смысле и пе-

реносно, как поведен и е) —до-

рога, ги; (у м. —доріжка, ки; доріжень-
ка, ки; доріжечка, ки); шлях, ху;
путь (ж. р.), пути; тропа, пй. Дорога
железная —залізнйця, ці; залізна кб-
лія, ліі. Дорога проселочная —путі-
вёць, вця. Перекрестная дорога —пере-

хрёсний шлях. Дорога окольная —ма-

нівёць, вця. Дорога ухабистая —вибб-
іста путь; II) (путешествие) —до-

рога, пбдорож, жи; путь. Дальняя до-
рога —велика дорога, далёкий шлях,

далека путь.
Дорогой —дорогйй, (у м. —дорогёнький,

дорогёсенький); (ценны й) —коштбв-
ний.

Дорожать вздорожать —дорбясчата, до-

рогим ти, подорбжчати,    подорбгшати.
Дорожить, чем —дорожйти чим, піанува,-

ти щось; (цени ъ) ;—цшувати, скла-

дати велйку цінѵ чому.

Досада —досада, ди (ум. —досадонька);
докука, ки; н$да, ди; бзлість, лости;

пересёрдя, рдя. Причинять досаду ко-

му —досадувати ко_гб.



Досаждать 101 Достигать

Досаждать, досадить кому —досаждает,
досадити кому, досаду кому вчинйти,
доідати, доісти кому, докучает, доку-
чити, прйкритися, напрйвритися.
Досадило кому —доіло кого, за сёрце
взялб когб, допекло кому.

Доселе, досель —I) дбсі, до сьбго часу,
11) до сьбго місця, (оцё) поет, допоет,
(оцё) пбки, допбки.

Доска —дошка, ки. Самая^ толстая доска
—фбршта, тп; хворшта. Д. для об-
шивки —шалівка, ки. Д. кухонная —

стільнйця, ці; стільнйчка, чки. Д. кро-
ильная —кравальня, крійниця, ці. Об-
шить досками —обшалювати, пошалю-
вати. Доска классная —таблйця, пі.
Д. аспидная —грифельна дошка, тав-

лётка. Д. шахматная —шахівниця, ці.
Доследить —допильнувати, присочйтщ

достёясиет.
Доследование —додаткбве слідство, ва.

Дословный —дослівний (Дослівний
перёдрук). Дословно —дослівно,

слбво-в-слбво, слбво-від-слбва.
Дослуживание —досл^жування, ння; до-

служення, ння; дослужіння, ння.

Досматривание, досмотрение — догля-

дання, ння; дозирання, ння; догляд,

ДУ.
Досматривать, -ся; досмотреть,-ся—I) до-

дивлялися, додйвйтися; II) (у в и-
д е т ь) —доднвлятися, додйвйтися, до-

бачиет; III) (присматриват ь) —

доглядели, допильнувати; IV) (п о д-

м е ч а т ь) —постерегати, постерегтй,
угля(е)діти що, доглядатися, догляді-
тися до чого. Досмотренный —добаче-
ний.  Досматриваемый —догляданий,

Досмотр —I) дбгляд, ду (Догуяд за
д і т ь м и и и л ь н и й); II) (в т а м о ж-
н е) —бгдяд, ду; перегляд, ду; дозір,

збру. Досмотровый —дозбрчий.
Досмотрщик —доглядач, ча; дозбрець,

рця; дозбрний, го. Таможенный до-

смотрщик —мйтний дозбрець, рця.

Досрочный —достроковйй, дотермінбвий,
передтермінбвий, до строку.

Доставать, достать— I) (д о ч е г о, к у д а)
—сягати, сягнути, досягати, досягтя,

достигали, достягти чого, до\чбго, кудіі;
II)   (з)добувати, (з)доб5 г ти що й чогб,
(з)добуватися, (з)доб5'тися на що чо-

гб, діставати, дістати, роздобутися, до-

скбчити, допястй, запобігти чогб^ (о
много м) —подоставати, поздобуваяи;
III)   (доставать откуда, из че-

го) —виймати, вийняти, добувати, до-

бути; IV) (снимать) — здіймати.
зняти; V) (быть достаточно)—
вистачати, вйстачити, вистарч&ет,  вй-

старчити, ставали, стати. Недоставать,
нахватать —не ставали чого, бракувати
чого, хибувати чого.

Доставаться, достаться— припадали, ся;
припасти, ся; приходйгися, прийтйся,
діставатися, дістатйся; (о м н о г.) —

подіставатися, доводимся, довёсгйся,
упадали, упасет. Доставшийся по на-

следству —спадковйй, припалий на
спадщину. Тяжело досталось —гірко
прийшлбся. Достаться кому (плохо),
(без л.) —Достается, впасти, нагоріет,
кому (Д і т я м в і д м а ч уі х и д 6 б р е

дістаеться).
Доставка, доставление —I) довіз, возу;

привіз, возу; пристава, ви; приставка,
ки; приставляння, ння (Оіль до-
рожи а е з а-д ля трудности
довбзу). С доставкой на дом —

з привозом (приносом^ додбму. Почто-
вая доставка —пересйлка поштбва;
II) (п о с т а в к а) —постачання, ння;

достачання,  ння чогб, кому.
Доставлять, доставить —I) нривбзити,

привезти, довбзити, довезти, приста-

вляли, приставит, спровадясуватп,-

спровадити; II) (и о с т а в л я т ь) —по-

стачати, постачити, достачати, достар-
чйти; (у г о щ е н и е) —поставляется,
поставитися. Доставить вдоволь —на-

стачати, ся; настачити, ся; III) (п р и-
чинит ь) —завдавати, завдати, спри-
чнняти, спричинйти чогб, ком# (В е-

лйкогоклбпоту завдавмені

син). Доставлять утешение, радость
кому —тішити, потішити когб, завдаттг

втіхи кому (Потішила ти менё,
.дбнечко,   о ну ком).

Достаток —достаток, тку; (чаще м н.) —

достатки, ів; вясйтки. ів (В і н п р іг
достатку ж и в ё).

Достаточно —довблі, дбсить, удбсталь,
удбстач, удостачу, достатн(ь)о, недо-
статком. Совершенно достаточно, бо-
лее чем достаточно —задбсить (Торік
булб садовинй задбсить).

Достаточный — I) (зажиточный) —

замбжний, заможнёнький, зажйтий,
достатній, я, е (В 1 н зажйтий
чоловік, на всё достатній. У
йбго всьо"6 довблі есть)г
II) (имеющийся в д о с т а т о ч-

ном количеств е) —досталній, до-

вільний; III) (удовлетворитель-
н ы й) —достатній. Достаточное осно-

вание —достатня ■ причина (достаете
обгрунтування).

Достигание —досягання, ння; осяганпя,

ння; добування, ння; здобування, ння;
дохбдження, ння; (с т а р а н и е) —до-

певняння, ння.

Достигать, достигнуть, достичь —I)  (до-
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гонят ь)— наздоганяти, наздогнати;
(добиваться чего старанием)
—добували, ся; добути, ся; здобувати,
ся; здобута, ся; досягати, досягтй чого,

осягати, осяг(ву)ти що, дохбдити, дій-
тв чогб, допевнятася, допёвнитися,
домагатася, домогайся, доскбчити
го; Ш) (куда, до чего) —дохбдити,
■чого, доп'ясти чогб, запобігти чо-

дійш чого, до чбго, досягати, досягтй,
чого и до чого (йіякі збвнішні
вражіння не доходили ^дб
йбго. Ще й одного аршина
вершкбм не дійшбв). Достигну-
тый —здобутий, досягнений, осягне-

ний. Достигаемый— досягальний.
Достижение —здобуттй, ття; досягнення,

ння; осягнення, ння; з добыток, тку

(Найновіші наукбві досяг-

нення). Достижение совершенноле-

тия —прихід, ходу до пбвних літ, до

новноліття.
Достижимость —досяжність, ности; осяж-

ність, ности.

Достижимый —досяжний, осяжний (О а-

мйм авторам ідеал здавався

лёдве дос я ж и и м).
Достоверно —(цілкбм) пёвно, (цілкбм)

правдиво, достомѳтно, вірогідно.
Достоверность — (цілковита) пёвність,

ности; (цілковйта) правдйвість, вости;

достомётніетъ, ности; вирогідність,
ности; (проверенност ь) —переві-
реність, ности (Каясуть то так, а

на пёвніст ь—н е знаю. П р а в-

дйвіоть тих чуток я переві-
рив).

Достоверный — (цілкбм) пёвний; (ціл-
кбм) правдйвий, достомётний, вари

гідний, вірогідний; (проверен-
н ы й)— перевірений.

Достоин —гбден, варт(ий); (в возвыш.
стиле) —достбйний. Он достоин на-

казания— він варт кари, він заробйв
кару.

Достоинство —I) гідність, ности; достои-
нств, ности (Найкращий етйч-
ний критёрій — шанувати

.свою особисту достбйність);
II) (качество, ценност ь) —вар-

тість, тости; вартність, поста; стій-
ність, ности.

Достопамятный —вікопбмний, вікопам'-
ятний, пам'ятнйй, пам'яти гбдний
(вартий) (Вніс до свогб літо-
пису і о т у нам' яти год ну и о-

дію).
Достопамятность —вікопбмність, ности;

вікопам'ятність ѵ ности. Достопамятный
предмет— вд'копам'ятка, ки.

Достопочтенный — (висбко) шанбвний, )
чёсний,   хвальний    (Послухайте

мене, чёсна гром ад о. Посхб-
дилися всі наші чёсні на-

нотці. Хвальний тов. редак-

торе).
Достопримечательность —славна пам'ят

ка, ки; річ варта уваги, позначна (ви-
значна) річ.

Д осто при мечательн ый —визначнйй, при-

мітний, вартий (гідний) уваги, познач-

нйй.
Достославный,   достославно —славётний,

но;  словутній,  ньо;   пресяавний,  но

(Наше п р е с л а в н ев і й с ь к о). г

Достояние —добро, ра; добре, ого; влас-

теть, ности; надбання, нвяі; майнб,
на: скарб, б,у; (пожитки) —ху-

доба, би.
Достраивание —добудбвування, ння; до-

будування, ння;_ (о каменной
к л а д к е) —ідомуровування, ння; до-

мурування, ння.

Доступ к кому, к чему —приступ, пу;
доступ,  пу  до  кого,   до  чого    (Ц а р

. Петрб шукав приступу до

мор я). Получить доступ —здоб^ти до-

ступ, доступйтися.
Доступать, доступить —доступйти, досту-

па™, приступйти, приступает до кого,

до чого.

Доступаться, доступиться— доступатася,

доступйтися, приступатися, приступй-
тися до кого, до чого.

Доступность —прист>'пність, ности; до-

ступность, ности; (горна я) —гірська

приступність, гірська перехідність,
ности.

Доступный — прислупний, доступний.
Доступно —приступив, доступно ком^
й для кого. Его пониманию это недо-

ступно —це річ неприступна для йото
рбзуму, він цього зрозуміти (збагну-
ти) неспромбжен.

Досуг —дозвілля, лля; гулянки, нок; гу-

лящий час, cf. На^ досуге —на дозвіллі,
на гулянках, гулящего часу, на від-
галі.

Досужество, досужность —здатність, но-

сти; здібність, ности (до праці, до май-
стрування).

Досужный —(о времен и) —вільний, гу-

лящий (Гулящого часу багато
маю).

Досылание— досилання, ння; дослання,

ння.

Досылать, дослать —доеилати, дослали.
Досланный —дб(і)сланий.

Досылка —I) досилання, ння; дослання,

ння; II) (то, что дослан о) —до-

сйлка (Це до силка до того, щр
давніш  було  надіслано).

Досыта— досйта, досхочу, до нё(с)хочу
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(Булб що істи^й пйти до нё-
хочу. Нагулявся до н ё-
с х о ч у).

Досюда —дбсі, доки, опоки (Ідіть дб-
сі, а далі не йдіть. Опоки до-

ч и т а е ш —т а й г 6 д і).
Досягаемость —досйжність, іюсти. Черта

досягаемости —межа досяжности. Вне
досягаемости —по-за дбсягом, по-за до-

сяжністіо.
Досягаемый —досяжний (Т а к а дале

ч f н ь дня ока недосйжна).
Досягать досягнуть —I) (доставать,

доходить до чег о) —досягати, до-

сягтй когб, чогб (I к р и в а в и м и

рукам измене досягаю ть), ся-

гати, сягнути чогб, по що, до чого, під
що (А йому вода вже по шик

сягае); П) (достигать) —дося-
гати, досягтй чогб, осягати, осягтй,
що ѵ Досягнуть своей цели —досягтй
свое! мети, осягнути (осягтй) свою

мету.

Дотерпливать, дотерпеть —дотёрплювати,
дотёрпіти.

Дотла —до останку (до послідку), до

рёшти, чисто, геть-чйсто, геть-начисто,

до ноги, до щаду (поло н. —до щён-
ту), до накорінку, до пня, упёнь;.
(и з р е д к а) —до тла.

Дотоле —дбти, пбти, дбтіль, до того

часу.
Дотребовать —довимагати, ' доправляти,

доправити.
Дотрогйваться, дотронуться к чему —до-

торкатися, доторкнутися, торкатися,

торкнѵтися, приторкатися, приторкну-

тися чогб й до чбго, торкает що, когб,
дотикатися, доткнутися до кого, чбго,
дотикати кого; (задет ь) —черкну-
тися об що, об кого.

Доучиваться, доучаться, доучиться —

(окончить свое учение) —до-

учуватися, довчатися, довчйтися (В і н

не дов.чйвся в шкблі).
Дохнуть —дихнѵти, дхнути. тхнути, са-

пнути, хукати, хукнует (X у к н у в

на склб, щоб лід розтав).
Дохнуть, издохнуть —дбхнути, здбхнути:

(о м н о г.) —поздихати, вйздихати
(Бодай тіі собаки вйзди-
хали); (о -домашнем скот е)-—
шпули, згинути, пропадати (падаеті,
пропасти (Курка вночі про-
пала).

Доход— прибуток, тку; дбхід, доходу.

Доход валовой —гуртовйй прибуток,
сирйй дохід. Доход чистый —прибуток
чйстий. Доход годовой —прибыток річ-
ний. _ Доход косвенный —посерёдній
прибуток.

Доходить, дойти —I) (до чего, до ко-

г о) —дохбдити (джу), дійтв до чбго,
до кого (Доходить До іиойч"
чиноі хатки. Листй До нас"
не доход я'ть. Дійшбв до ліоуі
до міста, до річки). Доходить Цй
отчаяния, изнеможения, безумия, на-

глости —дохбдити до рбзпачу (одчаго),
знембги, божевілля, зухвальства (шк
хабства); II) (с л у ч а т ь с я)— доходи^

ти, дійти до чбго (напр., до бійкй, дс
сварки), дохбдитися, дійтйся до чбго'
III) (достигать, узнавать) —до*
хбдити, дійтй чбго. Это дошло до мо«"
его сведения —це дійшлбсь до мёне,
Дойти вестям (б е з л.)— дійтйся, пере*'
чуется.

Доходность —I) прибуткбвісТь. вбсти
(Я к а п р и б у т к 6 в і с т ь к о ж н о г а
б у д й н к у, т а к и Й і п о л а т о к);
Іі) зискбвність, ности; вНгбда, ди.

ДОХОДНЫЙ   —   ПрИбуТКОВИЙ,      ЗИСкбвНИЙ'
(Справа   ця вёльми   прибут-
к б в а (з и с к 6 в н а).

Дочиста —дочиста, геть-чйсто, геть-начй»
сто, до ноги, упепь, (поло н.) дочщен-
ту; (провинц.) —до канцура, ДО'
шнйру (Все дочиста розка-
з а т ь).

Дошкольный —дошкільний (Д о Ш к і Л ъ«-
н е   в й х о в а н н я).

Драгоценность —коштбвність, ности; до^
рогоцінність, ности.

Драгоценный — коштбвний, дорогоцін»
ний, великоцінний, многоцінний. Дра*
гоценный камень —самоцвіт, ту; (с б б.)
—самоцвітне каміння, ння (Б а ч и в я
у с я к і пёрли і коштбвяі само*

Дражайший —найдороя«чий.       [ п в і т и.
Дразнить, дразнивать, подразнить ноге

—дрочйти когб ; подрочйти когб, дро-
чйтися, дражнйтися з ким і з кбгоѵ
дратувати, піддрбчувата когб. г

Дрялч —ходу, хода, драчки, навтёки, на-
втічки, навтікача. Дать драла— п'ят&-
ми накивати, драчки дает, дремен^--
ти, подается навтёки (Свиту н а к и--
нув та хбда).

Драматизировать —драматизуватя.
Драматизм —драматизм, му.             /

Драматически, драматично— драматичноѵ

по-драматйчному.
Драпирование— драпування, ння; заДра-

пування, ння.
Драпировать, -ся-~драпувати, ся; задра/-

пувати, ся. Драпированный— задрано--

ванйй.
Драться —I) бйтися; (о п и с а т.) —чубити--

ся, ккгубтася (П а ни б' ю т ь с я (с к у-
биться), ав мужиківчубйтрф
щать); II) (об одеясде, обуви)—'
дратися, дёртися (Д е р ё т ь с я—н 8
новё берёться). III) Драться на?
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гору, на стену   и т. п.—дратися, дер-
ется, пнутися на гору, стіну.       _    ;

Дребезг, чаще \ мн., дребезги —дрізкй
(ум. дрізочкй, друзочкй), скалки,
скляночки (Да рка впала додб-
лу й розбйлася н а_ с к а лк й),
Разбить в дребезги: —розбйти на дріз-
кй, на скалки, на гамуз, на черёп'яч-
ко, потрощйти.

Дребезжать —деренчати, дзижчати.

Древесина —древ(ес)йна, деревина. Жи-
вая древесина —ягивёцъ, вця. Годовой
круг древесины —політок, тку; літовй-
ще, ща.

Древесный —деревнйй, деревйнний (Я н-
т а р е затверділа деревни
смола. Деревне в у г і л л ж Де-
ревни рослйнність).

Древко —дёржал(-к)о, дёрясально, дер-
жак (Л уснуло дёр ж ал к о у к о-

рогвй). Теснее: у копья —ратжце,

ратовйще; у метлы —мітлйще; у косы

—косовйіце, кісся; у граблей —грабли-
ще, грабйльно; у кочерги —кочержйлъ-
но; у цепа —ціпйльно; у заступа —за-

ступень, заступйльно; у ухвата —ро-
гачйльно.

Древний —стародавній, давній, старо-

віцысий, старосвітський, давнкколйш-
ній, старйй, старбжйтний (Старо-
давні рукописи).

Древность —I) (давность) старовйн-
ність, ности; старо давність, ности,

старожйтність, ности (М 6 ж н а й до-

кументами ствердйти старо-

давність-цьогб факту); II)
(прежнее время) —далека, (дав-
ня) давнина, ни; старовина, ниі; пред

ківщйна, ни: старосвітчина, ни. Глубо-
кая древность —давня-предавня старо-

вина (Це діялося в далёкій
давнині, за давньоі давни-

нй); ІТТ) (археол.) —старовина, ни;

віковщйна, ни; старожйлня річ, речи.
Древонасаждение —насадясування дерев,

деревосадіння, ння.

Древообделочный —деревообрббний (Д е-
ревообрббнапромислбвість.
Деревообрббна   майсгёрня).

Дрезина —дрезина, ни.

Дрейф— дрейф, фу.
Дрейфовать —дрейфувает.
Дремучий —дрімучий, Дремучий лес —

йутца, пущі; нётрі, рів; тёмний (не-
проглядний) ліс, су; дрімучий ліс.

Дрессировать, выдрессировать —муштру-

вати, вимуштрбвувати, вймуштрувати,
дресувати, вйдресувати, заправляли,
заправити (Біда, тій курці, що
на ій сбк.ола заправлять на

лови). Дрессированный, выдрессиро-

ванный —муштрований,    вимуштрува-
ний, вйдресуваний.

Дробить, раздробить —I) _ (размел ь-
ч а т ь) дробйти, роздробйти, подрбби-
ти, кришйти, розкришйти, покршпй-
ти; II) дрібнйти, роздрібняти, роздріб-
нйти.

Дробный— I) дрібнйй^ дрібен; (ум —

дрібнёнький, дрібнѳсенький) (Д р і-
бен дбщик ідё); П) (а рифм.) —

дробовйй (Дробовб число).
Дробь— I) (р у ж е й н а я)— шріт, шроту;,

дріб, дрббу; (из рублених гвоз-
дей, же л е-за)— сіканці, ців; II) (ба-
ра б а н н а я) —дрібушки, дрібушечки.
Выбивать дробь зубами —сікти зуба-
ми; III) (а р и ф м.)— дріб, дрббу.

Дрогнуть— I) см. Дрожать: И) вздрог-
нуть —здригнути, здригвутися, стену-
тися, тіпнутися; (о свет е) —миг-
вом существ е) —здригнутися, ки-
нутися, тіпніуется.

Дрожание —дриясання, ння; тремтіння,
ння; тіпання, ння; (сотрясени е)—
двйгіт, готу; двигтіння, ння. Дрожа-
ние струн —брёнькіт, коту; бреніння,
ння.

Дрожать, дрогнуть, задрожать— тремті
ти, затремтіти, дршкати, задрижати,
трусйтися, затрусйтися, колотйтися,
заколотится; (о слезах, с т р у-
н а х) —бреніти, забреніти; (сотря-
саться) — дриготіти, задриготіти,
двигтіти, задвигтіта, тіпатися, затіпа-
тиоя, тшнутися; (о свет е) —миго-

тіти, миггіти.
Дрожащий —треюячий Дрожащий свет

—кибкё, мигтюче світло, ла; мигтіння,
ння; миготіння, ння.

Другой —I) (в т о pj о й)— другий. На дру-
гой день —другого дня; на другйй
день. В другой .раз— удруге (3 а й-
шбв він і в друге і в трёте). С
другой стороны —з другого боку; II)
(иной) —йнший, иналий, . инакший.

іВ другое воемя —йвшим часом.

Дружба —приязнь, зни; приятельство,
ва; приятелювання, ння; товарйство,
ства.

Дружески, по-дружески, дружественно
—прйязно, по-прйятельскому, по-прй-
ятельськи, дружно, дружньо, по-друж-
ньому.

Дружно —I) прйязно, по-прйятельсько-
му, по-тірйятельськи, дружно; (с о-

гласи о)— злагідливо, злагідно, згід-
но; II) дружно, разом, враз, одност&й-
но (Дружно й д іу т ь воли. Тре-
ба одностайно взятися за

п р а ц ю).
Друмондов —дртомбндів. (Д р ю м б н д о-

в е с в і т л о).



Дряблость 105 Дурной

Дряблость —I) щуплість лости; плюск-
ність, ности; (при)в'ялість, лости;
тріухлість, лости; II) - пухкість, кости;
дірчатість, тости.

Дрязг —I) сміттіі, ття; нечисть, истп;
бруд, ду ; (о т б р о с) —покйдьок, дька;
(мелкие малоценные пре-
дмет ы)— мбтлох, ху; хламіття, ття;
хабоття, ття; Ж) (чаще м н.) дрязги—
дріб'язкбві плітки, ток; поговір, вору;
поговори, рів; (м е л о ч и)— прйкрі
дрібнйці, ць.

Дрянной —поганий, паск^дний, ледачий,
кёпський.

Дрянь— I) (с о р) —сміття, тт»; нечисть,
сти; И) (н е з н а ч и т., худаявещ ь,
негодное существо) — дрантя,
нтя; погань, ни; (хлам) —мбтлох, ху;
нёщдь, годи; лёдач, чп; ледащо, ща.

Дряхлость— старёзйість, ности; спорох-
нілість, лости; дряглість, лости.

Дряхлый —спорохнілий, дряглий, ста-
рёзний (Спорохніліі старики),
геть підтбптаний, підупалий (упалий")
на силах; (от старост и) —хйрий,
недолуга (немощи, человек)
(общ. р.).

Дубильный —чинбарний, чинббвий, чин-
барський,     гарббвий,     гарбарський
(Т а р б а р с ь к и й г л у б).

Дубление —чиньба, бй; чинбування, ння;
чйнення, ння; квасіння, ння; дубін-
ня, ння.

Дубленка, дублёнок —(д у б л. полу-
шубок) —дублёник, ка; дублянка,
ки; кож.ушйна, ни.

Дубликат (второй экземпляр письм.
документа) —дублікат, та; двійнйк, ка;

кбпія, іі.
Дуга— I) (и з г и б)— дуга, ги; (ум.— дуж-

ка, ки; дужечка, ки); лук, ка; каблуч-
ка, ки (К р у г д I л и т ь с я н а ду г и.

Сйні дуги під очйма.Літа
йогб гнуть у каблучку).

Дуговой— дужний, дуговйй (Д у г о в а

л & м п а).                                    ,

Дугообразный — дугуватий, дужний
(Дужнастёля), дугастий каблуку -

ватий, лучкуватий, облукуватий, обо-
дйстий. Дугообразный изгиб (выгиб)
дугообразная кривизна —луковйна, ни.

Дужка —(р ужоятка выгнутая д у-
г о го)— дужка, ки; вушко, ка (Д зв е-
нйть відрб залізною дуж-
кою);  (анатом.) —лучок, чка.

Дуло— (р у ж е й н о е,    р е в о л ь в е р н.)
- —дулб, ла; рура, ри; руля, лі (О і( Д-

нйв   револьвер   і   притулив

р*улю до виска); (пушечное)—
" дулб, ла.; жерло, ла (С т и р ч а, л и

горласта жёр л а^гармат).
Дума— I) (м ы с л ь)— дума, ми   (Дум и

моі, думи моі, лихо мені з ва-
м и); гадка, ки; погадка, ки; 11) (с о-
брани е)—діума (М і с ь к а (город-
с к а я) д у м а). Здание городской думы
—ратуша, ші; ратуш, шу (м. р.); ду-
ма; III) (л и р.-э п и ч. сти х)— дума
(У к р а I п с ь к і д у м и).

Думать —I) (мыслить) —думали, гада-

ет, мйслити про кого, про що; (р а с-
суждать) —міркувает про що, над
чим; (мозговал ь) —мізкувати про

що; (иметь в мыслях) —в голові
(в мйслях) покладает що, в голову
класет, мает на думці (на мйслі);
(полагать) —покладали. Нечего ду-

мать —шкода й гадки, шкода чбіго, ні-
чого (нема чбго) думает, гадили, мір-
кувати (Шкода й гадки, не б у-
де нічбго). Так он думает (тако-
во его мнени е) —так він гадае, та-
ка в йбго д^мка, він такбі думки; II)
(заботиться, печься) — думает
про кого, дб&ет про кого, що, клопо-
татися про кбго, що. Думать' (мечтать)
о себе —зазнаваться, заносимся, бага-
то про себе думает, задаватися.

Дуновение —подув, ву; пбдмух, ху; дмух,
ху; (в е я н и е) —пбвів, віву; пбдих, ху
(Нбдув свіясого в 1 т р у. П 6 д-

м у х в і т р у).
Дурачество^дурощі, щів; дур, дуру; ду-

рість, роста; дурійка, ки; блазёнство,
ва; блазня, ні; блазнування, ння;
(ш а л о с т и)— пустощі, ів; дурощі, ів.

Дурачить —дурйти, туманйти _ когб, ту-
мана(уі) пу скати, ману^пу скати кому;

манйти кого; морбчйти когб (Не
вірте I'm, вони вас манят ь).
Одурачить —обдурйти, пошили в д^р-
ні кого. Одураченный —обдурений, об-
морбчений.

Дурить —I) (шалит ь)— дуріти, пусту-
вати, я«ирувати; II) (беситься) —

казйлися.
Дурнеть —(с тановиться некраси-

вым: о в н е ін н о с-т и, лиц е) —по-
ганіти, поганішати, поганшати.

Дурно —I) (плох о)— погано, (у м.) по-
ганёнько; (у в.) погашено, кёпсько,
зле (Погано з р о б и в); П) (т о ш-
н о) —млбсно (Стае душно, аж
м л б с н о).

Дурной —I) (некрасивый) —негар-
ний, поганий (Не.гарний на об-
личчія. Якйй він нотаций);
(безобразны й)— бридййй (Б р и jy-
ка-яс в она), гйдкйй; II) (плохой,
нехороший) — поганий (Борщ
поганий. Погода погана), ли-
хйй (Л и х й й к р а, м), злий. (Щ о т и
злбго учинила? Доріженька
з л к я), 'недббрий     (Прийшли  ві-
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сті недббріі), кёнський (Кёп-
ські новин и); (негодный) —ле-
дачий (Ледачий к рам); (про-
тивны й)^-бридкйй, гидкйй.

Дуть, дунуть— I) (о в е т р е)—дует (дму,
дмѳш, дме; дмемб, дметё, дмуть);
(с о в.) —- дунута (Дунув вітер
над ст&вом), дмѵхати, дмухнути

(Д м у х н у в в I т е р), подихати, по-

дихвута, дихнути, духнутп (Легкий
вітрёць подихнув. Вітер, як
д у х н у в), подували, подали; II)
(б і т ь) —духопёлити; III) (быстро
е х а т ь) —гнали, гнатися; IV) (пить)
—д^длити. Здесь дует —тут тятне,

тут дме.

Дуться— I) (надуваться) — дуется

(дмуся, дмёшояі); надиматвся, надѵти-

оя (надм^ся, дмёшся) (А ж а б а

д меть с я, дмёться); II) (сер-
диться молч а) —дуется, супитися.

(Пёвно він і дбсі дмёться.
Він на тебе супігься, щей іе-

пер); III) (играть в карты) —в

карм тн\'тися, різатися.
Дух— (д ы х а н и е)—дух, ху; віддих, ху,

дихання, ння. (Н а д н и м в о л й с в о-

Ім духом дйхали). Дух захваты-

вает—дух захбплюе (захопляе), дух

аабивае (займае), д^х сппраеться (за-
пираемся). Дух захватило —сперло,
захопйло дух, перехопйло дух, забило
дух, запн.уло дух, дух занявсь, дух

забйвсь. Перевести дух —віддйхатися,
віддйхата, віддихнует, ся, передихну-

-ги, відсапатц, ся, відсалн^ти, ся, звё-
сти дух (Дайте м ей і дух звё-
.сти); (быстрота) —дух, ху; мёнт,
ту; мах, ху. В один дух —удух. Во весь

дух— що- духу.

Душа— душа, ші. За милую душу —за-

любкй; з дорогою душёю. От души —з

дуги!, від (з) щйрого сёрця. От всей
души— з усіёі душі, від (з) щйроі ду-

пл. Всей душой^від (з) душі, .широ-
ко сёрця, з дорогою душёю, з цілого
сёрця. (Люблю тебёзцілого

.с ё р ц я). По душе— по душі, до сёрця,
до в<с)под&бй, до мйоли.

Душевно-больной — душевнбх(в)орий,
психічно-слабйй; (т р о н у т ы й)— при-

чйнний; (сумасшедши й)— боже-
вільний, навіжёний. Дом для душев-

но-больных— лікарня, ні (шпиталь,
лю) для божевільних, боясевільня, ні.

Душеприказчик— виконавець духівнйці,
(духбвноТ); заповітний виконавець,

вця; душоприказник  ка.

Душеприказчица— виконавиця, духівнй-
ці (духбвноі), заповгтна виконавиця,

ці; дуптоприказниця, ці.
Душить— I)    (д а в и т ь)— душйти   когб,

давим; ■ (о многих) —передушим,
передавим, видушувати, видавлюва-

ти, вйдушити, вйдавити; II) (угне-
тать, терзат ь) ;—душйти, давйти,
гнобйти кого (Л я х й душили,
гн.обйди Украіну). Надушить
(духам и) —напахати, перфумувати,
наперфумуватн. Нарушенный —напа

ханий, напаханий пшхощами, наперфу-
мбваний.

Душно —I) задушно, важко; II) (жар-
к о) —душно (Душно мен і —х о-

д I м, д 6 ч ко, до ставу купа-

тис ь), парно, парко, опарно, млбсно.
Цыметь (коптиться, закапчиваться) —іза-

дймлюватися, вадимлнтнся, задимйти-
ся, задиміти (о м н о г и х —позадймлго-
ватися), закурюватися, закурйтися,
закуріти (о м н о г и х —позак^рювати-
ся), закбпчувати, ся; закоптйтися.

Дымить, -ся — димз'ти, ся; кѵріти, ся;

(о лампе) — чадіти, д&ш, дить;

(д е й с т.  за л.) —димйти.
Дымно —дймно. курно, наюѵрено.

Дымный —I) дймний, курнйй, димлй-
вий, димуватий <Д и м л й в и й л і х-
т а р. Д и м у в а та кузня); (с к о-

потыо) —чялнйй: ТТ) (серо-синий
ц в е т) —дймний ; (М а к ч е р в б н и й,
перістий і дймнй й).

Дымогарный — димовйй, димозгарний.
Димогарная труба —димозгарна труба.

Дымоотводный — (техн.) — димовідхб-
жий, диморукавний. -

Дымоход — (канал) — димохід, хбду;
(труб а) —димар,    ря;     (лежачий
б о р о в) —дёжень,   жня;   лежак;   ка

(3   далеку    видно    фабрйчні
д п м а р і).

Дырка —дірка, ки ѵ Дырочка —дірочка,
ки. Дырища— діряка, ки; діромаха, хп.

Дырявить — дірявити. Продырявить —

продірявитн, провертіти.
Дырявый —дірявий (Д і р я в о г о г 6 11-

щика не наллёш. Діряві ч'б-
б о т и), дірча(с)тий (К л </ н я д і р ч а-

с т а), дірчавий (Д і р ч а в а с т е-

л я). Дырявая голова —непам'ятуща
голова, дірчата (дір*'ва) голова.

Дыхание— I) (действие дышуще-

1" о)— дйхання, нпя: подих, ху; вілдих,
Днху; дух, ху (Причуваеться
дихання сбнних). Переводить
дыхание — звбдити дух; (после
усталости) —відсапувати. Переве-
сти дыхание— звёсти дух, передихну-

ти, віддйхатися, відсапатн, відсапну-
ти; II) (веяние ч е г о)— пбдих, ху;

подихаиня, ння; дйхання. нна.     » '
Дыхательный —дйхальний. Дыхатепьное

горло —дйхало, ла; дйшка, ки. Дыха-
тельная Tpy6Ka(traehea)— дйхавка, ки.
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Дышать, дыхать— I) дгіхати (хаю, хаеш

і дйшу, шеш), віддихати; II) (в е я т ь)_
—дйхати, подихати (Перёд с в f-
том дйхае холодненький в і-

трёць. Все подихало моло-

дою  н а р у б 6 ч о ю   к р а с 6 ю).
Дюже, дюжо —дуже, сильно, міцно, вёлъ-

ми. Не дюже давеча —не так давно,

нещодавно.
Дюжеть —дужчати, міцніти, міцнішати,

у потугу  (в  силу)  вбиватися.   Подю

Европа—Европа, пи.

Европеец,-ейка —европёець, пёйця; евро-

пейка, щ.

-Европеизация —европеізація, ціі; евро-
леізування, ння; (с о в.) поевропёѳння,
ння

Европеизироваться —европеізувати, ся;

европёіти, ся (X і б а не у к р a і н-

с ь к а інтедігёнція полагала

II е т р 6 в 1 I европеізувати Po-
ol ю.  Він гегь  поевропёівсь).

Европейский —европёйський.
Европеизм —европеізм, му; евронёйство,

ва; еврэпёйсъкість, кости.

Египет —бгйпет^ Ѳгйпту.
Египетский—егйпетський.
Египтология —египтолбгія, гіі'; етипто-

знавство, ва.

Еда —іжа, іжі; іда, дй. С п е ц и а л ь н е е
—I) (действи е) —ідінняэ ння; з'Гжа,
з'іжі; II) (я с т в о, п и щ а) —істиво, ва;
страва, ви; пожива, ви; потрава, ви;

харч, чи і чу (ж. и м. p.).
Едва —1) (о в р е м е ни —к а к только,

только ч т о) —лёдве (і, о, и), залёд-
ве (Лёдве ми ввійшлй, вінпо :

чав сміятйся); (едва лишь,
коль скор о) —тільки-но, тільки-
що, скоро, скбро-но; (едва, пбчти
не, почти что не, ч у т ь, т о д ь :
к.о, е л е-е л е) —лёдве (і, о), залёдве
(Лёдве мріеться. Лёдве ч у т-

н о). Едва-едва (с трудом) —лёдве-лёд-
ве, ледь-нё-ледь, лёдве-не-лёдве, силу-
в-сйлу,^ всилу-вейлу, насйлу-силу, на

превелйку ойлу (Незд'ужае Ка-
терина,  л ё д в е-л ё д в е д и ш е).

Бдение —ідічня, ння; іда, .дй; Іжа, ясі.
Еденный —іджений.
Единение—еднання, ння; иоеднання,

ння; з еднання, ння; одність, ности;

едність, ности"; злгука, ки (Т о в а-

р й с ь к е еднання. П о е д н а н н я

інтелігбнціі з народом). В
единении сила —в еднанні (в бдності)
сила.

Единительный — еднальний, з'едналь-
ний,  злучнпй,  СИОЛ^ЧНИЙ.

жеть —по дужчати,   з(мщніти, п6міцні<-
шати, у потугу <в силу) вбйтвся.

Дюжий— дужий, сйльний,  міцнйй, здо<

рбвий, кремезнйй, дебёлжй.
Дюжина —тузінь, зёня; дванацятка, ки<-
Дюйм —цаль, ля; палець, льця:

Дюймовка —(д о с к а)— цалівка,    цалёва г

дошка, одноцальна дошка, однопаль-
цівка.

Дюймовый— цалёвий, однопальцевий, н&
один палець.

Единить —еднати кого, з'еднувати Kord
(бднай, батьку, Украіну). ЕдИ'
нящий — (и р и л.)— еднальний.

Единиться —I) (соединятьс я)— вдна'"

тися в ким, злучатися з ким; II) (о б О'

собляться, замыкаться в с е-
б е) —самотйтися, держатися сщотбю).

Единица —один/щя, ці; е(і).дйнйця, пД
(Не в с і так р 6 б л я т ь, а тількй-
одинйц.і). Единица измерения —мір'
нйча одинйця.

Единичность— одйнйчність,  поста;   оди'-

нбкість,  кости;   (о   м н о г.)~поодин6-
кість, кости    (Ідёя   про   о д и н б-
кість бога. Поодинокість та'
к й х ф а к т і в). г

Единичный— одинйчний, одинокий; (сг
м н о г.) поодинбкий (Він не зміг
и о о д и н б к і (отдельные) ф а и-

ти звязати в цілу <к а р Т и н у
житт /j). Бдинично-^адш-іоко, пооди-
ноко.

Единоверие —одновірство, ва.
Единоверный —одновірний, одноі віри.
Единоверно —одновірно, однбю вірою^

' Единовластие —одновдадство, ва; вщя&
влада,  ди;   самовлада,  ди;   саімвлад-
ство, ва.                                                 „

Единовластитель —едйяий володар, ряГ
едиповласник, ка; одновладець, дця;
самовладець, дця.

Единовластный — едйновладний, одно-'

владний, самовладний.

Единовременно —I) (в одно й то же"
врем я) —одночасно, в-одночас; II)
(один раз) —одноразово.'

Единовременный —I) одночаснйй (О Д*
н о ч а с н і п о д 1 1); II) (о д л о к р а т-
н ы й) —одноразовой. Единовременное 1
пособие —одноразова допомбга. Еди-
новременная награда —одноразбва на-
горбда.

Единогласие, единогласномь —I) одноик
лёсність, ности   (Йогб 6 б р а н о на
голову     одноголбсно),    одно--
стайність, ности; оинодушність, ностхг.

II) (согласие в голосах Я 8 в у-

Е
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■ к а х) —суголбсся, сея; суголосність,
ности.

Единогласный — одноголбений. Едино-
гласное решение, избрание — одного-
лосие вирішення, одноголосие обран-
ня. Единогласно —одноголосно, -в один
голос, одностайно (3 а г а л ь н і з б 6-
р и в и б р а л и й о г 6 в один г 6-
л о с).

Единодушие — однодушність, ности;
один дух, ху; односгайншетъ, ности;
односёрдність, ности; оДносёрдя, дя
(Він Я9ІНКИ нікбли не б'е, б о
в йбго з нею один дух); ёдність,
ности; еднання, ння^.

Единодушный —однодуіпний, одностай-
ний, односёрд(н)ий.

Единокровный —однокрбвний, однокрбв-
ник, ка; однокрбвець.рівця.

Единоличный— одноособовий, одноосо-
бйстий. Единолично —одноособбво, од-
ноособйсто.

Единомыслие — однод^мність, ности;
однодумство, ва (Немаодностай-
ности, однодум ности вгро-

ма ді).
Единомышленный —однод^мний, ^суго-

лбений. Единомышленно —однодумно,

в одно.

Единообразие, единообразность — одно-
стайність, ности; одноманітність, но-
сти; (монолитность) — однолй-
тість, тости.

Единообразный —одностайний, однома-
нітний;, (монолитны й) —однолй-
тий. Единообразно —одностайно, одно-
манітно (Одноманітнівчинки).

Единственность —едйність, ности; оди-
нбкість, кости. Единственно —едино,-

одинбко.
Единственный— едйний, одинокий, одні-

сінький, однйм-одйн. Единственное
число {г р а м.) —одвина, ни і(Т р ё т я

особа однинй). Единственный в
своем роде —свогб роду ѳдиний, едй-
ний серёд евргб ррду. Единственный
сын —е(о)!Дина'к, жа; оі(ё)динёць, нцй.
Единственная дочь— е(о)диначка, ки;
одинбчка, ки; единйця, ці.

Единство— 6 дність, ности; едність, но-

сти; едйшеть, ност'й; (общность)—-
спільність, ности^ (Н а ц і о н а л ь н а
бдність, едйність. ОпГль-
н і с т.ь і н т е р ё с і в).

Едкий —I) (о кислотах, красках,

запахах и т. п.) —ідкйй, (I д к й й
д и м), міцнйй, гриз^чий (Вана
(и з в е с т ь) г р и з f ч а, —■ п а л ь ц і
погрйзла), гбетрий; (язвитель-
н ы й) —ідкйй, куслйвий, ущйпливий,

гризькйй,   колючий     (I д к і   слова.

Ущйпливий д 6 т е п).
Едкость — I) {о к полота х, красках

и т.п.) —ідкість, кости; гбстрість, ро-
сти; гризучість, чостп; II) (язвитель-
ность) —ідкість, кости; ущйпли-
вість, вости; тауслйвість, г вости; ,до-
шкульність, ности (Б а г а т о сати-
рично! к у с л й в о с т и).

Ежевременный —повсякчасний. Ежевре-
менно —повсякчас, повсякчасно.

Ежегодник —річник, ка;  щорічник, ка.

Ежегодно— що-рбку, щорічно, рік від
■року, рік-у-рік.

Ежегодность —щорічність, ности.
Ежегодный —щорічний; (годичный;

— річний (Щ о р I ч н е з в і д 6 м-

л е ння).
Ежедн евн и к (и ѳ д а н и е, 'в ы х о д я-

щее ежеднев но) —щодённик, _ ка.
Ежедневно —що-днн, що-дёнь, щодённо,

дёнь-у-дёнь, повсякдёнь, повсякдён-
но, ловсідёнь.

Ежедневность —щодённість, ности; ио-
всякдённість, ности.

Ежедневный —щ'одённий, повсякдённий
(Щ одённі клопбти. Робітнй-
чі що д ё нні в.істі).

Ежемесячник —місячник, ка; щомісяч-
ник, ка   (Мі с яч ник «Червбний

.Шля х»).
Ежемесячно —що-місяця, щомісячно.
Ежемесячный —щомісячний, щомісяцё-

вий.
Ежеминутно —що-хвилйни, кбжноі хви-

лйни, раз-у-раз, раз-пр-(у)-раз.
Ежеминутный —щохвилйнний.
Еженедельник —тижнёвик, ка. (П о л-

тавський тижнёвик «Рідн и.й
К р а й»).

Еженедельно — що-тизкня, тижнёво,
(каждое   воскресени е) —що-не-

.   ділі.
Еженедельный —щотижнёвий, тижнёвий.

Еженедельное издание —тижнёвик, ка.

Ежесекундно —що-мйть, що-мёнтУ.
Ежовый —іжакбвий. іжачий, і'жа.ків, ко

ва, кбве (І.жакб.ве сало). Взять в
ежовые рукавицы —узяти в лабёти, в
тісні р^ки. Держать в ежовых рука-

вицах —тримати в шорах.

Езда —гхання, ння ■ (Дві години
1 X! а н н я), ізда, здй; -(постоянная!)
—ізідня, ні; '(частая) — іжіджеиня,
ння; іздіння, ння.

Ездить —іздити (іжджу, Іздиш), по'іжд-
жати (На конику и о \ ж д ж а е).
іЕздиться (б е з л.) —іздиггиоя, жатиет
(Іздилося тим шляхом. Чи
дббре в а.м із.цилося).

Ездок —I) іздёць (іздця); II) подорбжній,
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я, е; проіжджачий (Та прохожих,

проіжджачих у двір заклй-
к а е).

Езженый —іждженйй (Іжджені к 6-
ні. Іжджена бричка).

Езжение —Іждження, ння; іздіння, ння.

Еллинизация —гелленізація, ціі; ел-иіні-
зація, ціі; гелленізування, ння; еллі-
нізуваиня, ння; запровадження старо-

трёцькоі культури.

Еллинизм —гелленізм, зму; еллінізм, му.

Еллинизировать —гелленізувати, елліні-
зувати, обертати в гёллена (ёлліна).

Емкий—місткйй вбир^щий (Невели-
кий кош и к, але вбирущий),
укладистий (В і з у к л а д и с т и й).
насйпчастий.

Емкость —місткість, кости; насйпча-
стість, тости.

Ерепениться (сердиться) — тріла-
патися, пасіювати, іритуватися, казй-
тися; (у прямить с я) —огурятися,

упиратися; (петушитьс я) —кокб-
шитися, кукурічитися; (хорохо-
р и т ь с я) —гороіжитися, прйщитися,
пиндючитися, кострйчитися.

Ерошить, вз'ерошить —■ (всклочи-
вать, взбивать; о волосах, о

шерсти и т. п.) —куйовдити; (сов.)
—накуйовдити (Куйовдити во-

лос с я), кошлати, кудлати, кудбв-
чити,  кострубачити.

Ерунда —иісенітниця, ці; дурнйця, ці:
безглуздя, дя; нікчёмниця, ці; ка(т)-
зна-що. Ерунду пороть (городить, не-

сти) —нісенітшщго верзтй, плести, ка,-

-зна-що верзтй (правити).
Если, ежели —коли, як, якщо; (ведь) —

—щб; (коль скор о) —скоро (К о-
л й м й л и й плаче, то й я пла-

чу). Если-бы —якбй, колй-б, щоб, як-

бй-що. Если только —як скоро, скоро
тільки (Скоро нема грошей,
то й не к£п иш).

Естественник —природнйк, ка; природо-

знавець, вця.

Жаберный, жабровый —рябровий.
Жабий —жаб'ячий, жабйний. Жабье мя-

со —жаб'ятина,    ни.    Жабья     икра —

—клѳк,  ку;  жабуриння,  ння.

Жабра    '(обычно    мн. •  жабры) —зйб-
ри   и   з&бра   (р. —бер,   брів);   жабри

- и жабра, бер, брів;  зйви, вів; зіва и

ізіви, вів..
Жадничанье —I)  жаднування,  ння;   не-

сйті   очі;   (сильное   ж е л а н и е) —

жад&ння, ння; II) кряження, ння.

Жадничать —I)  жаднувати  за чим,    на
що; ласитися на що; несйті бчі мати;

Естественно — прирбдно, натурально,

звичайно (Це прирбдно випли-

ва.е з йогб класов'бго стано-

вища).
Естественность —прирбдність, ности; на-

туральность, ности.

Естественный — прирбдній, натураль-

ний. Естественные науки —природнй-
чі науки.

Естествовед —природознавець, вця.

Естествознание, естествоведение —при-

родознавство, ва.

Естествоиспытание —дослілження, ння

(пізнання) прирбди; вйвчення при-

рбди.
Естествоиспытатель — природознавець,

вця; природодослідник, ка; натура-

ліст, та.

Есть, едать —Істи, (нас т.- в р. —ім, ісй,
'ість, 'імб, Істё, Ідять; п о в. н. —іж, іж-

мо, ажте) (Твоі діти плачут ь,

істи х 6 чуть); (потреблять)—
споживати, спожйти, поживати, ложй-
ти. Поедом есть —ідом (ідьма, ідцём)
'істи, жерцём пожирати.

Ехать —'іхати (I х а т и к і и ь м и, м а-

шйною, морем); (б ы с т р о)— би-
ли; (медленн о) —тюпати, плугани-

ггися, теліжитиоя. Ехать верком —гхати
вёрхи, бігти вёрхи. Ехать рысью —іха-
ти тюпки, клусом, трусъкйм. Ехать ша-

гом —іхати ходбю, ступою. Ехать цу-
гом —вйтягом, упрбстяж Іхати. Ехать
в направлении к чему —прямувати до

3 чбго.
Ехидный —ехйдний (вхйдна люди-

на. бхйдний с міх). Ехидно —

ехидно, ехйдкувато.
Ехидство -— ехидувати, ехйдствувати,

(с о в.)—з'ехйдствувати.
Еще —ще, іщё (ГЦ е трёті півні не

с и і в а л и). Еще-бы —ще-б пак, атбж
пак; (где уж) —дё-ж пак, чом^ ні
(Щ е-б пак не х т і в).

і(ш у т л.)— більше око як живіт мати:
(сильно желат ь) —сильно (пал-
ко) жадати чбго, пр^агнути чбго;
П) (с к у и и т ь с я) —кряжити, окупи-
тся (Кряжить над ним так,
щоб і крйхти ніхто не взяв).

Жадно (о жажде, еде, напряже-
нии, страст и) —жадібно, жадлйво,
пожадливо; (алчно) — зажёрливо,
ненажёрливо, несйто, ненасйтно.

Жадность— I) (проявление чув-
ства  жажды,  голода,  напр я-
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жения,    страсти) —жадоба,    би; I
жада, ди; жадлйвість, вости, пожад- !
ливість,  вости; ярістъ,  ярости;  жагу-
чість, чости; жадність, ности чогб, ш
що, до чбго; II) (алчность) —зажёр-

ливість, вости; ненажёрливість, вости;
ненаість, істи; несйтість, тости на що;
ненатля, лі.

Жадный —I) (жаждущий, хотящий
пит ь) —жадний, ясаждённий, слраг-
лий, жадібний; (страстный) —жа-
дібний на що, до чого, пожадливий,
жавучий; П) (обжорливы и)— не-,
нажёрливий, нажерливий, ненажёр-
ний, ненаідний, ненасйтний; Ш) (а л ч-
ный, желающий все присво-
ить) —жаднючий, зажёрливий, нена-

жёрливий, жаденний, несйтий, нена-

сйтний, невситймий на що, загребу-
щий, жадббен, бна, бне на що.

Жажда —I) (физиол.: ощущение,

позыв к пить ю) —спрага, ги; жа-
жда;, дат; atari, гй; жадоба, би; жа-

да, ди; омага, ги. Истомленный жа-

ждой —спр&ышй, спрагою знембжений.
Утолить жажду —вгамувати, (насйти-
ти) спраігу, жадобу, заспокоіти смагу;

П) (нравств.: сильное жела-
ние, страсти, стремлени е)—
жадоба чбго, до чбго, спрага до чбго,
жага до чбго.

Жаждать —I) (испытыватьжажду)
—х(о)тгти пйти, жадати пйти;
П) (сильно желать, сильно

стремитьс я) —прагнути кого, чо-

гб, жадати кого, чогб, бути жадббним
на кого, на що.

Желание   (проявление   жалости,

сожалели я) —жаління, ння; жало

щі, щів; жаль, ли (м. р.); жалування,

ння. Жален ие по ком —жалкувалня за
ким, чим, шкодування за ким, чим.

Жалеть —I) (сожалеть кого, чего

и о ком, ч е м) —ясалувати кого, чо-

гб, за ким, за чим, жаліти когб, чогб,
жалкувати, шкодувати кого, чогб,
за ким, за чим; П) (беречь, ща-

дить, с к у питье я)— жалувати^ (и
л р о ч.) що, чогб, кого, шанувати

(Грошей не ж а л у в а л а).
Жалиться —I) ясалйтися, я«алйти, -куса-

тися. кусати (Кропива жалить-

ся. В д ж б л и к у с а, ю т ь с я (к у-

салотъ); П) (жаловаться) —жа-

літися ОН і ев б л in не ж а л і в с я).
Жалкий —I)    (растрогивающ и й) —

жалісний, жалібнйй, жаліслйвий, сер-

дёчний,   зворуш ливий;   (вызываю-
щий   сострадание   внешним!
своим   видом   или   внутрен.

I    слабостью; плохой, плохень-

кий) —нуждённий, злидёншій, мизёр-
ний, жалю гідний, благйй; II) (н е-

счастный, беззащитный) —

бідолашний, нещасний, бідний (В о в к
задавив бідолашну овечку);
HI) (ничтожный, презренн ы й»
пусто й) —нікчёмний, 5'ббгий, хйр-
ний, хирющий.

Жалко —I) жаль, жал(ь)ко^ ком^, кого,

за кйм, чим, шкода, кому, кого, чогб;
П) жалко чего (не хочется да-

вать) — жаль, ж.ал(ь)ко, шкода

(Жаль й о м .у- грошей. Тобі
жалко (ш к 6 д а) х л 1 б а); Ш) (ж а-

' л о б н о)— жалібно, жаліено, жалісли-
во; IV) (с жалким видом) —зли-
дённо, нуждённо.

Жало —жалб, а.
Жалоба —■ окарга, ги; (выраже-

ние неудовольствия, скорби,
страдания, ропо т) —гкарга на

що, жалкувалня на кого, на що й за

чим, ясаління, парікання яа кого, бід-
кання; '(жалобы) —жалі, лів на що;
скарги, рг; жалощі, щів; жалібнйпі,
ниць; (ю р и д.) —скарга, ги; (возбу-
ждение процесс а)—лбзов* пб-
зва, (м и.)-—пбзви (Подати в суд

скаргу на кого). Жалоба апелля-

ционная, кассационная —скарга апе-

ляційна, касаційна. Подавать (прино-
сить) жалобу на кого —подавати (за-
нбеити) скаргу на кого, кудй; (сло-
ве с н о) —скаржити кого, скаржитися
кому, на кого.

Жалобник —жалібнйк, ка.

Жалобно —жалібно, жалісно, жаліслйво.  '«
Жалобненько —жалібнёнько,   жалібнё- -;

сенько,   ясаліснёнько,   жаліснёсенько.
.Жалобнехонько —жалібнісенько,      жа-

ліснісінько.
Жалобный —I) жалібнйй, жалісний, жа,-

ліслйвий (3 а с п і в а л и жаліб-
нйх лісёнь); П) (к жалобе от-

нос я щ і и с я) —екарговнй.
Жалобщик, жалобщица— жалобник, ка;

нйпя, ці; (истец) — позбвнйк, ка;

позйвач, ча; вачка, ки.

Жалование (д^е й с т в и е) — дарування,

ння; надавання, ння кому; чого; ша-

иування, ння когб, чим. Жалование
чинами —надавання рангів (Ш а н у -

ч в а л н я л а г о р 6 д б го).

Жалованье (деньгами регуляр-

но)— ллатна, ні; (вообще плата) •

—плата, ти; заплата, ти. Жалованье
деньгами и различными припасами

іісодержани е) —удержания, ння;

утрймання, . ння. Добавочное жало-

ванье —додаткбва плагнй. Жить жало-

саньем —жйти з платіп.
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Жаловать —I) кого (любить, ока-
зывать милость, расположе-
ние) —жалувати кого, мйлувати когб,
бути пркхйльним до кбго, мати ласку
до кого; II) (жаловать кому
что, кого чем (дарить, награ-
ждать подарком, чином, от-
личие м) —дарувати кого чим, обда,-
рбвувати когб чим, (ласжа-во) дарува-
ти кому, що, надавати ком^що, чогб,
шанувати когб чим, наділяти кому,
що; Ш) жаловать к кому (хо-
дить, п о_ с е щ а т ь)— ходйти (захо-

жати) до кого, бувати в к'го, одвіду-
вати когб, завітати до кого. Добро по-
жаловать —прбсимо, милости прбсимр,
просимо до господи, будьте (дороги-
ми) гостями, вітайте нам.

Жаловаться на кого, на что-нибудь, о
чем-нибудь, чем-нибудь —жалимся на
кбго, па що кому, жалкуватися, скар-
житися на кого, на що ком'ѵ, до кбго,
ускаржатися на кбго, перед ким; (в ы-
сказывать чувство обид ы) —

нарікати на кого, на що, бідкатися;
(со слезам и) —плакати (плакатися)
на кого. Приносить жалобу в суд—
жалітися на кбго в суд, занбсити (по-

давали) на кбго скаргу в суд, скаржи-
тися на кбго в суд, оскаржувати, за-
скаря«увати, (с о в.) оскаржити, за-
скаржити, прискаржити кого перед
судом, за що, позивати, (с о в.) запіз-
вати когб до суду, в суд, правитися
на кбго. (Іди правея на мёне.
к у д й з н а е га).

Жалостливость — жаліслйвість, вости;
жалість, лости.

Жалостный— ясалісний, жаліслйвий. Жа-
лостно —ясалісно, яшііслйво, ягалібно.

Жалость (сострадание, сожале-
ние к кому, к чем у) —жаль, ліб,
до кбго, до чбго, Для кбго, для чбго,
про кого (о ком); жалощі, щів; (р е д-
ко) —жялість. лости. Без жалости —без
жалю, без жалощів. Жалость охваты-
вает кого —жаль берё (поривае) кого.

Из жалости к кому —з жалю, з жало-
п-в до кого, ясаліючи, шкадуючи когб.

Жаль (нар.) —ясаль, ясал(ь)жо, шкода,
когб й Ha_KO.ro; (к сожалению) —

жаль, школа, на ясаль і(Т ё и л и й
кож^х, тількй шкода не на
мёне шйтий).

Жанр —жанр, ру; побутбве малювання,
ння. Жанровий —жанрбвий, побутбвий.

Жар —I) (солнечный зной, ис-
кусственная теплота)^ — жар,
ру пял, лу: жа:п&га, ти: спёка, ки:

спекбта, ти; П) '(повышенная
темп,   человеческого   тел а) —

ясар, пал, (в)огбнь, гню; (болезнь)
—гарячка, ки; HI) ^(разгар) —роз -

rap, пал, рбзпал, гарячий час. В жа-

ру битвы —в гарячий час ббю, в рбз-
гарі ббю. В жару спора —в пал£ су-
перёчки.

Жара —жара, рй; жарбта, ти; опека, ки;
спекбта, ти; пекбта, ти; (душна я)
—духота, ти; душнбта, ти; (п а р я-

щ а я) —парпбта, ти; Оч) в&р, ру; пшва-
ра, ри.

Жаргон —жаргбн, ну.

Жарение (действие) — пряжепня,
ння; смаження, ння; печіння, ння,

печево, ва; шкварення, ння (Я н е-
навиджу те смаження та

печі ння) %

Жарений —пв-ядаений, смаЖений, пече-
ний (П р » ж е я и й горох. П р я-
ж е н е (см а ж е л е) '■ сало О^м а-
Жена (печёна) рйба. Печена
к а р т б п л я).

Жарить —I) пр'ягтй, жу, жёш: пряжити,

смажити, шкварити, пектй, чу, чёш;
(на жир у) —смажити, шкварити.

Жаркий —I) гарячий, жаркий; (ясгучий,
пылки й) —пек^чий, наличии, пад-

кий; (д у ш л ы й)— душнйй, сквар-
ний (Гарячий літній день.

Гарячий клімат (гаряче под-

обии я). Жаркий бой —гарячий (за-
взятий) бій. Жаркие дебаты —гарй-
чі (палкі) дебати. Жаркий спор —пал-

ка, (гаряча) суперёчка (змагання);
II) (о цвет е) —гарячий.

Жарко —гарячё, жарко; (пылко) —пал-

ко; (у с е р д л о) —запопадливо, загар-

ливо, завзято; (душно) — д^шно,
шкварко, варко. Жарче —гарячіше,
жаркіше, палкіше, завзятіше.

Жаркое, жареное (жареное мяс-

ное блюд о) —печёня, ні; печёне,
лого; печево, ва; смажёня, ні.

Жатва (действие от гл. жат ь)—
жаття, тт»; яснйво, ва (Віджаття
рука, б о л й т ь). Начало жатвы —■

зажин, ну; зажинки, ків. Конец жат-

вы—обжинки, ків; дожинки, ків; до-

жйн, ну. Приступать к жатве —зажи-
нати. Кончать жатву —обжатися; (о
м н о г и х) —пообжинатися.

Жатвенный — яснйвнйй, жнивбвий,
жнив'янйй, жниварський; (об ин-
струмент е)—жатний. Жатвенная
машина —жатка, ки; жниварка, ки;
жнив'ярка, ки.

Жать— I) тйснути, тйскати, стискати,

душйти, даввти^ (3 усіх ббків
тиснуть (давлять, душат ь)
мене); (о б о б у в и, "п л а т ь е и т. д.)
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—муляти, мулити, трудйти, грйзти
(Ч 6 б і т м у л я е (м у л и т ь н о г ;у|);
Ж) (выжимать, выдавливать)
—чавити 5 душйти, відд^шувати, да-

вйти, бйти, прасувати. Жатый —ду-

шений, давлений, чавлений, прасбва-
ний. Ш) Жать кого-либо (притес-
нять) —давйтл .кого, душйти, тйсну-
ти; (у г н е т а т ь)— гиобйти, бліо, бйш;
IV) (в пол е) —асати (жну, жнеш)
що.

Жаться — I) (тесниться, прижи-
маться, толпиться, льнуть)

—тйскатися, тйснутися, тулйтися до

кбго,. чбго, під. чим, під що, кудй,
горнутися куди, ^до кбго; (только
о толпе) —тіснйтися; П) (ежить-
ся) —іжитися, щулитися, кулитися.

Жвачка —I) жуйка, ки; исвака, ки (В і и

завсіди ясуйку мае в рбті).
Жевать жвачку (о животн.) —ж^йку
жувати, ремигати, ремигати ж^йку;
П) (самый процес с) —ремигання,

ння; жвакання, ння; жвакування,"
ння.

Жвачный —исуйний. Жвачное животное

■—ж^'йна тварйна, ни; ремигавець,

вця; ясувач, ча; відя«увач, ча.

Жгуче —пекуче, палюче, (г)бстро, ясал-

ко, ясарко (Жалко вкусила ме-

не м 'у х а).
Жгучесть —пек^чість, чости; пал-ібчість,

чости; (г)бстрість, рости; (о крапи-

ве и друг, расте н.) —жаркість,
кости; жалчина, ни.

Жгу чи й —пекучий, палючий . (Пек 'у. ч е

(палюче) сбнце. Палючий л б-
гляд. Пекуча потреба. На it-
лек^чіші питания наших ча-

сів); (о крапив е) —жалка, ж а-

г^ча.
Жданый (при л.) —ясданий, сподіваний;

(желаем ы й) —■ баясаний, поясада-

ний.
Ждать —ждати, чекати когб, чогб, на ко-

го, на що, спбдіватися когб, чогб, на-

діятися когб, чогб, очікувати кого, чо-

гб. Ждать в очереди —- застбювати
чёргй.                                    ,

Жевание —жування, ння; (грубее ) —

жвакання, ння; (о жвачных яси-

в о т н ы х) —ремигання, ння.

Жевательный — жувалышй, жувнйй:
(ж в а ч н ы й) —жуйний,  ремигальний.

Жевать —ясувати; (г р у б е е) —жвакатл:
(г л о д а т ь) —жвакувати (Вов ки-сі-
романпі козацьку кість
ж в а к у в а л-и). Жевать жвачку —ре-

мигати.

Желание— бажання, ння; хотіння, ння;
хіть, хоти; воля, лі; (сильное)— жа-

дання, ння; я«адбба, би; прагнення,

ння; (к а п р и з н о е)—еабаг, гу ; ізаба-
ганка, ки. По. собственному (по добро-
му) желанию —своею волею, по своій
воли, з власноі вблі, охотою, самохіть.
Предоставлять, предоставить чьему-

либо желанию —на волю кому давати,

дати (віддати). Желанный —I) бажа-
*ний, сподіваний; П) (с у щ.) —бажа-
ний, жаданий, поя«аданий, бажана,
жаданка    (Невістка   ладанка).

Желательный, желательно — бажаний.
пожаданнй; бажано. Желательно бы-
ло бы —бажано булб-б, бажана річ

була-б, хотілося-б.
Желать —I) бажати, х(о)гіти, охбтитися;

(сильно)  —  ясадати,         прагнути;

(предпочнтат ь) —воліти, (н. в р. '
—ліб, лиш) (Ой ч и в'о л й ш, Во н-

дарівно, ізомнбюжйти, ачи

хбчеш всирій землігнйти?).
П) Желать кому чего —баясати, зй-
чити кому чогб.

Железа —залоза, зи; (у м.) — ізалозка.
Грудная железа — молочнівка, ки;

грудь, ди. Миндалевидная железа —

мигдалик, ка. Слюнная железа —сли-

нівка, ки. Предстательная железа —

простата, ти; присёчник, ка.

Железина (окалина) —яфкелиця, ці;
цйндря, рі.  '

Железистый — залізистий, Ізалізяетий,
залізуватий   (Залізиста вода).

Железнодорожник —залізнйчник,   ка.

Железнодорожный — залізничний. Же-
лезнодорожная ветка — залізнйчий
рукав. Железнодорожный путь —(за-
лізна) кблія, іі; путь (ж. р.), тй (В а-
гбн стоіть на трётій путі).

Железный —залізний, залівняний. Же-
лезная дорога —залізнйця, ці. Желез-
ный завод — рудня^ ні. Желез-
ная руда^залізовииа, ни; ѳалізна

руда, дй; залізняк, ну; (пескова-
тая) —балаш, ш'у; (глинистая)—
карень, рню, карнйста руда.

Железо— I) залізо, за. Группа железа—

залізникй, ків; трупа заліза. Листо-
вое железо —листовё залізо (залізна)
бд'&ха. Ковкое железо —кбвне (шта-
ббве) залізо. Хлористое железо —за-
лівйстий хлорак. Хлорное железо —

залізянйй хлорак.
Железоделательный завод — (залізна)

гута, ти.
Железоплавильный завод —(залізна) га-

марня, ні.
Железопрокатный   завод —штабарня^ ні.
Железорезный — залізорізний. Железо-

резные   ножницы —бляхарські   ножи-
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ці    (щоб   краяти   бляху),    залізоріз-
ка, ки.

Железосодержащий —залізонбсний; (ж е-

л е з и с т ы й) залізуватий (3 а л і з у-

в а т а в о-д а).
Железоторговец —залізняк, ка.

Желобчатый — жолобчастяй, жолобу-
ватий (Ж о л о б ч а с т е долот 6).

Желтеть —жовтіти, половіти, жовтіша-
ти, жовкнути (Половіють жита,

Жовтіе лйстя на дерев і).
Желтеться —яговтіти, половіти.

Желтизна —яадвтість, тости; яадвтизна,

ни; жовтина, ни; (слабая) —по-

жовть, ти.

Желтоватость —жовтявість, вости; жов-

туватість, тости; прижбвтість, тости.

Желтуха (б о л е з и ь) —ясовтянйця, ці;
жовтянйці, ниць; жовтйчка, ки; ясов-

тіпьниця, ці.
Желтушный —яадвтянйчний.
Желудок —шлунок, нку; (у at и в о т-

н ы х) —ікёндюх, ха. У жвачных

ж и в о т н ы х: 1-ый желудок —рукав,

ва; И-ой-^желудок —рубёць, бця; че-

пёпь, пця; ІІІ-й желудок —книжка,
ки; ІѴ-й желудок —сичуг, а; слиз, зу.

Неварение желудка — нетравлення

шлунку.

Желудочек— ньтуночок, чка; кендюшбк,
шва.

Желудочный — шлункбвий, яшвотбвий.
Желудочная болезнь —шлункбва х(в)о-
рбба, х(в)орбба на шлунок.

Желчный —I) жбвчний, жовчёвий. Желч-
ный пузырь —жбвчник, ка; П) жбвч-
ний, злісний, злбстйвий.

Желч —I) жовч, чи; П) злісність, ности;
злостйвість, вости.

Жемчуг —пёрло (собир.); пёрли, пёр-
лів і пёрел. Искатель жемчуга —пар-
лбвий ловёць, вцй; перлйр, ра.

Жемчужина, жемчужинка —перлйна, ни;
пёрла, ів; перлйнка, ки.

Женатый— жонатий, одруясений. Быть
женатым на ком— дерясати кого. Он
женат на сестре моего мужа —він дер-
жйть сестру могб чоловіка^

Женин— ясінчин, ого, друяшнин, ого
(Від жінчиного брата).

Женить на ком— женйти, дружйти, одру-
жувати, (с о в.) оженйти, ^одружйти з
ким; (м и о г и х)— пояіенйти, подру-
ягйти з ким.

Жениться на ком —ясенйтися, друясити-
ся із ким, одружуватися з ким; (с о в.)
—оженйтися, одружйтиоя з г ким, бра-
ти.ся, побратися з ким, брати, узйти
за' себе когб; ( (о многих) —пожени- I
тися, подружйтися з ким.

Женственность —жінбчість, чости.

Женотдел —жінвідділ, лу.

Женский —жінбчий, жінбцький. Жінбць-
кі пісні. Женский пол —жінбча стать.

По-женски — по-ясінбчому.   Ж —ский
цветок (б о т.) —яинбча квітка. Женская
клетка (б о т.) —жінбча клітйна.

Жерло,   жерловина —джерелб,  ла.   Жер-
ло  пушки —джерелб,   горло   гармати.

Жерло вулкана —дясерелб, кратер, зів
вулкапа. Жерло сопки —сопух, ха.

Жернов —ясбрно;    (мн.) —яібрна,   жбрен
(Добра   ж 6 'р и а    все   п е р е м ё-
лють).    Верхний     жернов —верхшік,
ка. Нижний жернов —слідняк, ка.

Жерновок —I) ясбренце, нця;  П) глаз-

ной   камешек   у   рак а —жорнів-
ка, ки; я«арнівка, ни.

Жертвование —ятертвувапня,   ння;     офі-
рування, ння; пожёртва, ви.

Жертвователь, -ница— жертводавець, вця;
жертводавиця, ці.

Жертвовать, пожертвовать кого, что и
кем, чем —I) яеёртвувати, пожёртву-
ватп, офіруватп, заофірувати, выда-
вали, віддати когб, що; II) (делать
пожертвование) —■ яеёртвувати,

.  робйти пожёртву на що, кому, дару-

вати.

Жест —асёст, сту; мига, ги; движеж, ка;
рух, ху; відрух, ху.  Об'ясняться  же-

стами —па мигах говорйти.                 ,

Жестикуляция —ясестикуляція,   ціі;   я«е-

стпкулювання, ння.

Жесткий — I) твердйй, сутугуватий
(Т в е рдйй камінь. Оутугува-
те (твердё) мясо); П) (не гиб-
кий, грубы й) —цупкйй, ше(о)р-
сткйй, жорсткйй, шкарубкйй, різкйй,
мулькйй. Жесткая кожа —пупка (шка-
рубка) шк^ра. Жесткая постель —

мулька, тверда постёля. Жесткий пе-
сок —різкйй (ясорсткйй) пісок. Жест-
кая вода —тверда вода; (р е ж е) —різ-
ка вода. Жесткие слова —різкі, жор-

стока слова. Жесткое место (в ваг о-
н е) —твердё місце.

Жестко —твёрдо, мулько, шёрстко, ц^н-
ко (Голому й па сінімулькоХ
Мягко стелет да жестко спать —мяг-
ко стеле та твёрдо спати.              #

Жестковатый — твердуватий, твердень-
кий, цупкёнький, шорсткёнький.

Жесткость— I) твёрдість,_ дости; сутугу-
ватість, тоети; П) цупкість, кости,
шкарубкість, кости; шёрсткість, ко-
сти; мулькість, кости; різкість, кости.

Жестокий —I) яеовстокий, лютий, нелюд-
сышй, немилосердний, залёклий, сувб-
рий; И) тявккйй, суворий, нестѳрпний.

8
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Жестоко —1) жъ^стбко,    люто,    немило-

сердно, запекло;  II) тяжко  (Тяжко
о бразити ко го).

Жестокосердно —жорстбко,   люто,   неми-

лосердно, безсердёчно. .

Жестокосердный —ягорстбкий, лютий, не-

милосёрдний,   безсердёчний.
Жестокость —I) жорстбкість, іадсти;  ліо-

тість, тости; нелі6дськість,_ кости; не-

мнлосерідність, ности; запёклість, ло-

сти; сувбрість, рости; П) тяяскість, ко-

сти; пек^чість, чости.

Ж есточай ш и й —найліотіший, найзапёклі-
ший,  найтяжчий   (В і л м е л і  н а й-
л ютіш ий ворог).

Жестче —I)   твердіший,  цупкіший,  ясор-

: стокіший,    алерствіший,    мулькіший,
різкіший;    П)  твердіш(е),  цупкіш(е),
жорсткіші(е), шерсткіші(е), мулькіш(е).
кіш(е).

Жесть —бляха, хи; жёрсть, сти.  Покры-
вать жестью — бляхувати,    ушиватп

бляхою. 'Покрытый   жестью —бляіхбва-
ний, шзбдяхбваний, ушйтий бшйхою.

Жестянка —бляшанка,    ки;    жерстянка,

ки.

Ж естя н о й —бляшаний, яеерстяний.
Жечь,    жиігать —палйти,    перепалговати,

пектй.    Солнце    жжет —сбнце    печё.
Сердце  жжет —коло сёрця печё.

Жжение —падіння, ння, перепалювання,

ння; печіння, ння.
Живехонько —хутёсснько,   швидёсенько,

скорёсснько.
Живее   (скорее) —хутчіш(е),    пгвйдче.

скоріш(е);    (оживленнее) — жва-
віш(е), моторніпі(е)..

Живиться —I)   оживлятися;   П)   (п о^л ь-
з о в а т ь с я) —живйтися,    поживлятй-
«я; (с о'в.) —пожявйтиоя.

Живность —I)  ясйвність,  ности   (Коз а-

к й   п о і л и   вже   с в о і х   к 6 л ё й}
не  стало ж и в н о с т и) ;  И) (д в о-

ровая птица) —дробина; ни; дріб,
дрббу    (Дробинй  в   дворі  £ о ч

о д бав л»й).
Живой —I) живйй. Все живое (живущее)

—живлб, да. Стать  живым —відживй-
тися, оживіти. В живой действитель-
ности —в   живій   дійсності,    живцём.
Живой язык —жива мбва (Словник
у; к р а ін сько і     живбі     мбви).
Живая и мертвая вода (в с к а з к а х)—
вода жив^ща й зцілюща, живляща й
мертвляща; П) (я с н ы й) —живйй, ви-

разний,   яспий;   Ш) ^жвавий,   мотбр-
ний,  меткий,  швидийй   (I натуру

маю ж ва в у).
Живописец —маляр, ра;  мальовнйк, ка;

(о  ж е н щ и н е)—малярка,  ки;  маль-

овниця, ці.

Живописность —мальовнйчість, чости.
Живопись —I) (как занятие, д е й-

ствие, школ а) —малювання, ння;
малйрство,  ва;  живопись, си.

Живость —я«вавість, вости; мотбрність,
ности. Придать живость чему —ояси-

вйти що, надати ясвавости чому. л

Животворить — животворйти,  живити, .

влю, йш; відж.ивлйти, шю, та.

Животворный, животворящий — живо-
твбрчий, животвбрний, ясиводавчий
(Нові жйвотворчі ей л и вли-

ваю т ь с я до на мученого на-

ціонального  організм.у).
Животное —I) тварйна, ни; звірйна, ни;

звір, ря; звірюка, ки; звіря; звірйна,
ни; звір, ру; звір'я, р'я. Животное
плотоядное —мясоід. Животное тра-

воядное —травоід, рослиноід. Живот-
ное всеядное— всеід. Животное млеко-
пьющее —ссавёць, івця. Животное по-

звоночное —хребётна тварйна, хребет-
ник, ка. Царство животных —тварйн-
не царство, царство живинй, живйн-
не царство.

Живучесть —жив^чість, чости.

Живучий, живущий —живучий, живу-
щий.

Жиденький —рідёнький,  пбрідкий.
Ж и деть —рідшати, ріднути, розріджува-

тиоя (Негарне це борошн о —

тісто зараз рідне).
Жидить —рідйти, розрідясувати, розрі-

дйти, розвбдити, розвёсти.
Жидкий —I) рідшій, (ум.) — рідёнь-

к'ий, рідссенький; П) (противопо-
ложно к тверды м) —рідкйй, те-

кучий, пливучий, тічнйй, плйнний,
ливнйй, лійкйй; ІІГ) безейлий, квбллй,
щ^плий. В жидком состоянии —в

плйнному, текучому стані.
Жидко —рідко; (ум.) —рідёнько, ріде-

сенько; тбнко (Грошей у кишё-
ні тбнко).

Жидковатый —пбрідкий, ббрідний, рі-
дёііький (Жйто цьогбрбку вро-

дйло ббрідне).
Жидкомер —ареометр, pa; вовчбк, чка.

Жидкость —I) (качество) — рідкість,
кости; II) (вещество)' —рідина, нй;
тёчиво, ва; плйн, ну; теч, чи; водйпя,
ці; водичка, ки.

Жизнедательный —ягиттедатний, живо-

давчий, ясивотвбрчий.
Жизненность —житгсвість,   вости;   жиг-

тьова сила.
Жизненный —яшттьовйй, життёвий, жи-

вущий.

Жизнеописание —життёпис, су; біогра-
фія, фіі.
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Жизнерадостность —жпворадісність, ио-
ний, радий із життй.

Жизнерадостный —живорадасний, втіш-
ний, радий із життя.

Жизнерадостно —яшворадісно, втішно,
розкішно (Почувае себе роз-
кішн о).

Жизнеспособность —яшттездатність, но-

сти; ясив'учість, чости.
Жизнь —ягиття, ття; животт», ття; ЖЙз-

ність, ности. Жизнь провести— вік
звікувати.  При  жизни —за життя,  за

ЯСИВОТТЯ/.

Жилец —поясилёць, льця,_ житёць.
Жилистый —ясйлавий, жйлуватий (Ж й-

л а в а рука, ж и л а в а ш й я). Де-
латься  жилистым —жйлавіти.

Жилить —I) ясмикрутувати, скнарувати;

II) махбрити; (сов.) — замашорити

щось; заарутйги щось (Закрутив
м о і х два к а р б б в а н ц і).

Жилище —осёля, лі (ум. — осёлька);
япітло, тла; (дом, родной угол)
—господа, ди; дошівка, ки.

Жилищный — яситловйй, мешкальний
(Ж и т л о в і відділи рад ■ р е-
естр^ють вільні п р пміщен-
н я. М е ш к а л ь н а криза).

Жилой —жилйй^ житий (Хата в 6 г к а,

дхнё нежити м духом). Жилая
площадь —жила плбща, щі.

Жир —сйть, ти; сало, ла; жир, ру: (ове-
ч и й) —лій, дою (у м. —еалыце, лойок,
яшрбк).

Жиреть, зажиреть, разжиреть— ситіша-
ти, поситішати, сйтшати, посйтшати,
гладшати, погладшати, гладнути, роз-

гладнути.

Жирный —гладкий, сйтий, опасистий.
Очень жирный —гладшчий, гладённий,
ситённий. Жирная капля на жидко-

сти —скалка, ки; скалочка, ки; окали-
на, ни; скалйночка, чки. -

Жиро-индосамент —яшро-індосамёнт, ту.

Жиро-банк —яіиро-банк. Жиро-конта —

яшро-кбнта.
Житейский — життьовйй, світовйй

(Ж и т т ь о в а б у д ё и щ и н а). Дело
житейское —світова річ.

Житель, -ница (вообще) —житель, ля;

жйтелъка, ки; (з е м л и) — жилёць,
дыця; (з а н и at поме щ.) —мёшка-
нець, нця; мёпжаниця, ці; (ре-
же) —мёшканка, ки; (местный
житель) — краянйн, на; крайн-
іка, ки. Житель городской —городй-
нин, на (ж. р. —йнка, ки; м н. ч.

—городяни, ян);_ містібк, ка. Житель
сельский —селянин, на; (яс. р. —янка,
ки;  м н.  ч. —селяни,   ян);  чоловік із

села, селюк, ка; селюяка, ки. Житель
слободской —слобожанин, на; слобо-
жанка, ки; слободянйк, ка. Житель
Киева— киянин, на. Житель Харкова— -

харківець, вця; харковянин. Житель
Чернигова —чернігівець, вця; (ж. р.

чернігівка). Житель Одеси —одесйт,
одесянин. Жители (населени е)—
людність, ности (К й і в мае, чотіі-
риста  тйсяч  людности).

Жительство— пробування, ння; перебу-
вання, ння; прожиток, тку; мешкан-

ня, ння; житлб, ла. Место житель-

ства —місце пробування; м. мешкан-
ня, ння; Вид на жительство —пбсвід-
ка на перебування (на пробування).

Житье —життя, ттй; (слабее) —іживо-

тіння, ння; буття, ття; ' я«итів'я, в'а;
поясивання, ння; (пребывани е) —-

пробу ток, тку;  пробування, ння.

Жмурить,-ся —мр^яшти, ся; (при игре

в  ж м у р к и) —яшурйтися.
Жнец —яснёць, (р. п. —женця; м н. ч. —

ясенці; (ум. —жѳнчик). Принадлежа-
щий жнецу —женігів (ж— цёва).

Жрать —яіёрти, ясеру, жерёпг; (п о в е л.
—жерй); (грубо) —тріокати, лбпатн,
лупйти, лигати, тлйти (Н е и а т л й ш
вас нічйм).

Жужжальце — деркотільце, ця; дзйз-
кальце, ця.

Жужжание (пчелы, мухи) —дзияс-

чання, ння; дзйзкання, ння; бренін-
ня, ння; деркотіння, ння; (куізие-
чика, сверчка, веретен а)—
сюрчання, ння; хурчання, ння; (ж у-

ка, к о м а р а)— дзижчання ѵ ння; гу-
діння, ння (К о м а р і г у д ут ь, с п а-
ти н е   дають).

Жужжать— деркотіти, дзиясчати, дзйзка;
ти, дзинчати, бреніти, сюрчати, густй

" (чуде); (о сверчке, кузнечике)
—сюрчати; (о веретен е)—хурчати
(Мухи      деркотять.      Золоті

-     бджбли бреніли в сбнячно-
м у п р 6 м і н н і).

Жужжащий— деркотлйвий,      дзизкучий,
гучл,йвий, гудючий.

Жулик— каламидник, ка; ракдб, ла; ікру-
тій, я; шахраій, я. Жуликоватый^кру-
тіюватий,  шахраюватий.

Журба— картання, ння; дакюряння, ння:
розказування,  ння;  угрущання,  ння.

Журить,  пожурить —картати,   покартати
когб, докоряги кому, розказувати, роз-

-   гаазатп, вимовлйти -кому, уігрущати

когб.
Журнал —ясурнал лу; часбпис, су; що-

дённик, ка. (Н а д р у к у в а, в у р о-
сійеькому    журналі.    Кора-
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бёльний щодённик). Журнал
еженедельный —тижнёвик, тижнёвий
часбпис.     Журнал    двухнедельный —

дво(х)тияшёвик, ка;    дво(х)тижнёвий
часбпис. Журнал ежемесячный —місяч-
ник, ка; щомісячник, ка.

Журналистика —журналістика, ки; газе-

тярство, ва.
Журчать —джуркотіти,  чу,   чиш;   дзюр-

чати, чу, чиш; дзюркоті(а)ти, бреніти;

За — за (В з я т и з а р у к и). Вступиться
за кого —обступйтися, обстати за ким,.

за кого. Сесть за стол —сісти за стіл.
Взяться за работу —взйтися до діла,
до роббти. За пределами —по-за ме-
жами. Друг за другом— один по од-
ному. Пойти за кем, чем —пітй по кб-
го, по що (по лікаря, по дрова, по

воду). За год раньше — рік на-

перёд. За глаза —по-за очі. За неиме-
нием—не магочи, за браком, через

брак. За исключением—за вйнятком
чогб. За болезнью —через хорббу. За
подписью —в підписом.

Заалеть —зажѳвріти, зачервоніти, ся;

почервоніти, порожёвіти (Нёбо на

схбді зажёвріло).
Заалеть, -ся —зачервоніти, ся; зчервоні-

ти, зажёвріти, ся.
Зааплодировать —заплескали (в долбні),

плеснути (Всі разом запле-
скали).

Заарендование— заорендбвування, (с о в.)
—заорендування, ння.

Заарендовывать, заарендовать —заореп-

дбвувати, заорендувати.

Заарестование —заарештування, ння.

Заарестовывать, заарестовать —заареш-

тбвувати, заарештувати. Заарестован-
ный —заарештбваний.

Заартачиться —затятися,    заноровйтися.
Заатлантический —заатлантійський, за-

атлантйцький.
Забава —забава, ви; забавка, ки; (р а з-

в л е ч е н и е) —розвага,  ги;  утіха, хи

Забавлять, -ся; забавить,-ся —бавити, ся;

забавляти, ся'; забавити, ся; тішити-
ся; потішати, ся; потішити, ся.

Забавник, -ница —штукар, ря; рка, ки;

потішник, ка; пиця, ці; жарт.ун, на;

нка, ки; сміхованець, нця; ванка, нки.

Забавничать —штукарити, . ягартами ті-
шити, смішки витворяти.

Забавный —I) утішний, утішливий, по-

тішний; (служащий к развле-

чен и ю) —забавний; II) кумёдний,
смішнёнький,  веселий, цікавий.

Забаллотировывать, забаллотировать—не

(гулко) гурчати, чу, чиш; бурчали,
чу, чиш.

Жуткий —мбторошний, страховйтий, жас-

кйй,    лячний, терпкий     (Терпкий
момент).

Жутко —мбторошно,     лячно,     торопко,

Жаскб.
Жуть —бстрах, ху; ляк ѵ ку; потерпання,

ння. Жуть берет —лячно,    аж потер-

паю.

вибирати, не вйбрати, не обабрати (ба-
лотуванням), балотовувати, заібалоту-
вати, провалювати, провалили (бало-
туванням).

Забастовать —застрайкувати, забастува-
ти, почати страйк.

Забастовка —страйк, ку; бастування,
ння; змбва, ви.

Забастовочный —страйкбвий, бастуваль-
ний.

Забастовщик —страйкар, рй; забастбв-
ник, вника.

Забвение —забуття, ття; забуток, тку.

Предавать, предать забвению —у не-
пам'ять (у забуток) повертати, повер-
ну ти.

Забегать, забежать —Г) забігати, забігти;
(о мно г. —позабігати), заскакувати,
заскбчити, П) Забегать, забежать впе-
ред —забігати, забігти наперёд кбго,
запобігати, заполітати, перебігати, пе-

ребігти когб, переймати, перейняти
кого.

Забеглый —I)  забіглий; II) приблудний.
Забеременеть (о женщін е) —заваго-

тіти, завагітніти, заважніти; (о коро-

ве) —стати тіл(ь)ною; (о кобыле)—
стати я«ерёбною; (об овца х) —заяг-
нйтися.

Забеспокоиться —занеПокбітися, стурбу-
ватися.

Забивать, забить —I) забивали, аабйти,
(во м н.) —позабивали; (в к о л а ч и-

в а т ь) —гнати, загнали, заганяти. За-
битая дорога —забивна п^ть. Забивать,
забить голову кому —забивали кому

баки (голову), задурювати, задурйти
кого, голову кому, дурйти кому го-

лову. Забитый —забйтий, приголбмше-
ний, заголомшений, задурений, за-

т^рканий.
Забивка —I) забивания, ння; (с о в.)—за

биття, ття; П) задаращування, ння;

забивания, ння; заснічування, ння. .

Забирание —забирания, ння. Забирание
силой —насйльне забйрання, гарбання,
ння; грабування, ння.

Забираться,   забраться —забиратися,   за-

3
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братися, убиратися, убратися, увібра-
тися, залазити, запізти; (п р е н е б р.)
—утелюгцитися, утеребйтися.

Заблаговременно —заздалегідь, заздале-
гбди,  заздалйгоди,  завчасу,  завчасно.

Заблаговременный —заздалегідний, зав-
часний.

Заблагорассудить— нйзнати за добре,
за ліпше, за слушне. Как заблагорас-
судится—як (вам) здаватиметься зй
найкраще.

Заблудить— I) почати блудити,   почати
блукати; II) почати жирувати, почати
дуріти, почати пустувати.

Заблуждаться —помилйтися,    допускати
пбмилки, махи помилкбву думку.

Заблуждение —пбмилка, ки; помилкбва
(неправдива) думка; помилкбвий (не-
правдйвий) шлях. Вводить, ввести в
заблуждение —омиляти, омилйти, зми-
лйти кого, при(з)вбдити, при(з)вёсти
до пбмилки, до облуди. Введение в
заблуждение —омйлення, ння; лро-
вадження до пбмилки, баламутство,

;    ва; дуріння, ння; дурисвітство, ва.
Забойник —забійник, ка; прибійник, ка.

Забойщик  (в   шахт е) —еабійщик, ка.

Заболеваемость —заслабність, ности;   за-

хворілістъ, лостя. t

Заболевание —занедужування, ння; за-

недужання, ння; захорув&няя, ння;
захворшня, ння; заслабування, ння.

Заболевать, заболеть (з анемочь чем)
—ізанедаужувати, занедужати на що.
заквбрювати, захворіти на. що, засла-

бати, заслабнути (3 а с л а б на п р о-
пасницю, на к a іп ель, на к і рХ

Заболевание— захорування, ння; занеду-

./К- а И И Я,   ННЯ.

Забор —(в о о б щ е о if ір а д а) —горбжа,
жі; огорбжй, жі (П окупив дощбк
і д у б к і в на огорбжу. Огор б ж а
кругбм нова, в и с 6 к а, хазяй-
с ь к а. Кругцёрквипоставиди
мурбвану ^огорбжу). Обнести
забором —поставили огорбжу, оп(б)ар-
канити що.

Забормотать —замймрпти, забурмотіти,
забормотали, забубоніти; (о д н о к р.
вид ) —муркнути.

Забота —клбпіт, поту; (с т а р а н и е) —

дбання, ння; клопотання, ння; (п о-

печени е) —пе(і)клування, ння про
(за) кбго, про (за) що; (беспокой-
ств о) —турббта, ти; турбування, ння.
Иметь много забот —мати клбпоту
(турббт) багато.

Заботиться,  позаботиться  о  ком,  о  чем

(стараться о ко м) —дбали, лодба-
ти про (за) кого, про (за) що, клопо-

татися, поклопотатися ким, чим, (или)
лро (за) кбго; (следить за чем) — I

Заведывать

пильнувати чогб. Я об этом не забо-
чусь —я про це не турбуюся (не жу-

рюся), менё це не обхбдить, байдуже
мені до тбго.

Заботливый —дбайлйвий, дбайний, дба-
лий, ішшотлйвий, клопіткий; (с т а-

рательны и) —старанний, упадли-

вий, запопадливий.
Забраковывать, забраковать— бракувати,

забракувати, збракувати, гандж(нч)у-
вати, згаджувати що.

Забрасывание —закидання, ння; (з а п у-

щ е н и е) —занедббвування, ння; зане-

хаювання, ння.

Забрасывать, забросить чем —закидали,

заийдати; (со всех сторо н) —обки-
дали, обкйдати, закидати, закйнути.
Заброшенный —закйнутий, завершу -

тий.
Забредить —замарити, замаячйти, заблу-

дйти словами, заговорйти у нестямі.
Заброда —зайда, да; приблуда, ди; заво-

лока, ки.

Забронировать —запанперувати, забро-
нювати. Забронированный —запанце-
рбваний, заброньбваний.

Забунтовать.-ся— забунтувати, ся.
Забутить —підсйпати груз під що, заси-

пели   грузом  що.

Забываемый —забутний,    легкозабутний,
скорозабутний.

Забывать, забыть —забувати, забути, ся.

Забывчивость —забутливість, вости; за-
будькіуватість, тости;  забування, ння

Забывчивый —забудьио, ка (сущ.); за-

б^дькуватий, забутливий, непам'ят-
кяй, непам'ятлйвий.

Заважничать —запишатися, запишнйти-
ся,  завеличатися.

Заваливание —завалювання, ння; заки-

дання, ння.

Заваль —заваль, ли; заваляще, щого.

Завар ; заваривание —заварювання, ння;

запаривания, ння: (с о в.) —заваріння,
ння; запарення, ння.

Заваривать, заварить, -ся —заварювати,
заварйти, парити, запарювати, запа-

рити (Заварила кашу. Само-
вар закипів,  парте чай).

Заведение —заклад, ду; устанбва, ви;
будйнок, нку. Учебное заведение —на-

вчальна устанбва,  школа.

Заведомо —свідбмо, звідома, знаючи на-

перёд.
Заведывание —завідування, ння; (веде-

ние) —відання, ння; (распоряже-
н и е) —порядкування, ння; орудуван-

ня, ння.

Заведывать —завідувати, управляти, по-
рядкувати, брудувати чим, доглядати

що,  ЧОРб.
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Заведывающий   чаем— завідувач,  ча  чо-

гб; голова чогб; орудар, ря.
Заверение— 1)  запѳвнення,  ння;    упёв-

нення, ння; II) (личности, доку-
мент а) —засвідчення,   ння;   завірен-
ня, ння.

Заверстание, заверстка— 1) зарахбвуван-
ня,  ння;    (с о в.)— ізарахування,   Ння;
вирівняння,    ння   (боргів);    И)   і(т л-
погр.) —заверстання, ння.

Завертеть,-ся— завертіти,   ся;   замолоти,

ся; закрутили, ся.
Завертка— I) загортання, ння; II) заверт-

ка, ки; закрутка, ки.
Завертывать,    завернуть— I)    загортати,

загорнути  що  в  що,  чим,  угортатп,
угорнути    в    що,     завивали,     завй-
нути,   завйтй в що,   чим.   Завернуть
куда, к кому —звернути, навихнутися.
Завернутый— загбрнений,   загбрнутий,
угбрнепий.

Завертываться, завернуться— I) загорта-
тися, загорнутися, обгортатися, обгор-
нутися, обвйнутися, завйнутися, угор-
нутися   в що, чим.

Заверять— запевняти, завіряти.
Завеса— завіса, си; завіска, кй; заслона,

ни; затгона, ни; запинало, ла   (В т е-
& т р і нова завіса).

Завет— заповіт, ту; завіт, ту; заповідан-
ня,  ння.

Заветный —заповітний.
Заветшалый — пристарілий,       етарйі,

трйхлий.
Заветшать — пристарітися,    занепасти,

стряхліти.
Завещание —I) заповіт, ту; духовна. ноТ,

духівнйдя, ці; II) залов!дання,_ ння. "
Завещатель,-ница —«аповідач,    ча;    чка,

ки; заповітник, ка; ниця, ці.
Завещательный —заповітнпй,   заловітіпі-

чий, тестамёнтовий.
Завещать— I) (имуществ о) —відпйсу-

вати, відписатп, запйсувати, записати.
Завещанный —відпйсаний, відказаний.

Завидно —заздро,    завидно,    заздрісно.
Мне завидно —мені завидно, я заздрю,

менё завидки беруть.
Завидовать,     позавидовать — заздрити,

заздрувати, позаздрити,    заздритися,
заздростити,  завйдуватп,  позавйдува-
ти^кому на що (или) за що (Поза-
вйдував   мені  могб   едйногт)
ш, а с т я).

Завинчивание,   завинчен ие —зашруббву-
вання, ння; зашрубування, ння;    за-

гвйнчування,  ння;   загвинтіння,  ння.

Завинчивать, -ся;   завинтить, -ся —зашру-

ббвувати, ся; зашрубувати, ся; загвйн-
чувати, ся; загвинтйти, ся. Завинчен-

j    ный —зашруббваний, загвйнчений.

Зависеть —заложати від кого, від чбго;
бути залежному від кого, від чбгсѵ

Зависящий — залёжний (Зроблю*
все з а л 6 ж н е в і д м ё н е). По не-
зависящим причинам, обстоятель-
ствам —в незалежшіх причин, обста-
вин, через незалёжні причини, обста-
вини.

Зависимость —залёжність, носги; (под-
чинен ноет ь) —піідлёглість, лостир
підневільність, ности.

Зависимый— залёжний,  підлёглий.    За-
висимое состояние— залёжне станови-

ще, ща;  залёжний стан, ну.
Завистливо —заздро, заздрісно, завйд-

ливо.
Завистливость — заЕЙдливість, вости^

заздрість, рости; заздрощі, щів.
Завистливый —заздрий, заздріений, за-

видібщий, завйдлпвий.
Завистно —заздро.
Зависть — заздрість, рости; згіадрощі,

щів, щей; завидки, ків. С завистью —

заздро, заздрісно.
Завладевание кем, чем —опанбвування^

пня, кого, чогб; запосідання, ння чогб;
захбплювання, ння кого, чогб; обій-
мання, ння (влади).

Завладевать, завладеть кем, чем —опанб-
вувати, опанувати, кого що, запосіда-
ти, запосісти, посісти що, захбплюва-

. ти, заходили кого, що, заволодівати, за-

володіти,  завладатп ким,  чим.

Завлекание —затягання, ння; заволікан-
ня, ння; ваблення, ння; зваблювання,
ння; приваблювання, ння; лриманю-

вання, ння;   знадясування,  ння.

Завлекательный —принадний, зваблй-
вий, заласний.'

Завод —I) завід, воду. II) Завод —завбд^
воду. Завод винокуренный —вйннипя,
лд;   винокурня,   ні;  горілы-ія,   ні;   гу-

. ральня, ні; спиргянйй завод. Завод
железоплавильный, железоделатель~

ный —рудня, ні. Завод кирпичный —

дегёльня, ні. Завод кожевенный —гар-

барня, ні; чинбарня, ні. Завод лесо-

пильный —тартак, ка; драчка, ки; лі-
сопйльня, ні. Завод металлоплавиль-
ный —гамарня, ні. Завод для гонкиг
смолы —смолярня, ні; майдан, на. За-
вод стекольный —гута, ти. III) Завод?
часов —накручування (ігадпнника), на-

врут, ту.

Заводить, завести кого, что —I) завбдити^.
завести, запроваджувати, запровадити.

Завести в тупик —загнати (запровади-
ти) в ббзвихідь, у суточкй.

Заводь —затока, ки; ерик, ка.

Завоевание (и е с о в.) — ѳавоійбвування,,
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ння; ізівойбвування, ння; (с о в.) —з(а)-
воювання, ння.

Завоеватель,-ский —ізавоііовнйк, іна; за-
войбвницький, завойбвничий.

Завоевывать, завоевать —завойбвувати,
завоювати, звойбвувати, звоювати,
воювая-и, повоювати коги, що.

Завоз— I) завозіння, ння; II) завіз, за-
возу (У мл ил і з а в і з вел к кий);
III) і(с набжен п е р ы н к о в)— до-
става, ви.

-Заволакивать, заволочь — I) (зата-
щить) —загяігати, затягт/і, заволіка-

. ти, заволоктй; (о м н о г.)— позатяга-
гги, позаволікати (В о в к з а в о л I 'к
в і в ц іо) ; II) (заслонят ь) —пови-
вати, повйтн, еаотупатн, заотуийти,
ізастнлати   (застелйти), ѳаслати.

Заволакиваться,    заволочься —лонятися,
узятися (туманом, дймом).

"Заволновать     кого,     что —захвилюваяи,

схвйлювати кого, що.
"Заволновать,-ся —захвилювати, ся; (за-

бурлит ь) —забурхати, забурхотіти,
зашпувати, закипіти; (о жив. сущ.)
—захвилюватися, схвилюватися, зне-
покбітися.

Завора —перётика, ки; поперечна,' ки;
з'ав6ра',_ри; ворйна, ни; закладина, ни;
засувнйй друк.

Заворот— заверт, ту; закрут, гу; заво-
рітка, ки. Заворот кишек —нерёкрут
кишок.

Заворчать— забурчали, буркнути, забур-
мотати; (о собак е) —загарчати, гарк-
нутп.

Навредить —зашкбдити,  завадити.

Завтрак —сніданок, нку; снідання, ння;
(завтрак п о з д н и й) —передобідок,
дку.

Завывание —завивания, ння; голосіння,
ння; квиління, ння; проквиляння,
ння; скйгління, ння (Вбвче зави-

вания. Вітрів голосіння).
.Завыть —завйтй,  заскиглитн,  заквилйти.

Завязчивость — угрузливість, вости;

увязливість,  вости.

Завязчивый —ув'язливый, угруетивий.
Завязь —в'йз, в'йзу; в'яізв, зи; зав'нвъ, зи.

Загадочно —загадкбво.
Загадочный —загадкбвий.
Загаживание, загажение —загйджування,

ння; завйдження, ння; заласкуджу-

вання, ння; запаскудження, ння.
Загаживаться, загадиться —загйджува-

тися, загйдитися, запаскуджуватися,

запаскудитися. Загаженый— загйдже-
ний, запаскуджений, запоганеипй.

Загар —см&га, ги; присмагління, ння;

засмагління, ння; заг&ра, ри; засма-
лення, ння.

Загвоздка — I) (действи е) —загвбж-
джування, ння; загвоздДння, ння; за-
бивания, ння (забиття) гвіздям; II)
(и р е д м е т) —загвіздка, ки; III) при-

тйчина,  ни;  закавйка, ки.
Загибка- -.зд'шнашм, пня; (сов.) —за-

гнуттй, тли; залбыл.овалня, пня.

Заглавие —заголовок, вку; титул, ла
(Заголовок оповідання).

Заглавный —заголбвний,  титульний.
Заглазно —(по)заочі, (по)заочйма, поза-

очно, позавічно.

Заглазный —позабчний, позавічний.
Загниваться, загниться —загниватися, за-

гнйтися, загнистйся, позагниватися.
Загнивший, загнилый —загнйлий.
Загноение —загноіння, ння.

Заговаривание —I) заговбрювання, ння;
забалакування, ння; II) (заворожи-
в а и и е) —замбвлення, ння; замовлйн-
ня, ння.

Заговоренный —заговбрений, замбвле-
ний;   (заговори ы й) —замбвний.

Заговор —I) - змбва, ви; змбвини, ин;

II) (з а к л и н а н и е) —замбва, ви; за-
мбвини, ин; нашепт, ту; ШІ) (дей-
стви е) —замовляиия, ння; відмо-
вляння, ння; шептания, ння.

Заговорщик, -щица — I) амовник, ка;

змбвниця, ці; II) замбвник, ка; за-
мовнищя, щі; ворбжбит, та; ворбжка,
ки; шептун, на; шептуха, хи.

Заголосить —заголосйти, затужйти; (за-
вопит ь) —заквилйти, завести.

Загон— I) (действи е) —загоніння, ння;

за.гнання, ння; II) ёагін, гону.

Загорание— I) загоряння,   ння;   запалю-'
вання, ння; II) смагнення, ння; при-

емагдювання, ння; засмалювання, ння.

Загордиться —запишатися, запишніти,
запишнйтися, загордіти, загордйтися.

Загоревший, загорелый —загорілий, за-

слваі(г)лений, заомагчілий, засмамий,
запалений (Загорілий від с б н-

ця впд).
Заготавливать, заготовлять, заготовить —

заготовляти, заготбвити, готувати, за-
готувати, наготовляти, наготбвити, на-

готувати що,' чогб. Заготовленный —

заготовлений. Заготовительный —заго-

тбвчий.
Заготовка —I) заготівля, ,лі; II) заготб-

влене, ного; заіготовина, ни; заготу-

вання, ння; готовйк, ка.

Заграждать, заградить —загорбджувати;
(преградит ь) —затамувати. Загра-
ждать путь —заступали, заступили до-

рогу. Заградительный — загороджу-

вальний.

Заграждение —I) загорбдженая, ння; П)
загорбжа, жі; перегброжа, жі. Лрово-
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лочное заграждение— дротяна перего-

Заграничный— закордбнний,     загранйч-
ний.

Загрезить— замріяти,    замарити.   Загре-
зиться —замріятися, заматжтися.

Загрозить —почати   похвалятися (нахва-
лятся), загрозйтися.   t

Загромождение— I). захаращування, ння;

(с о в.)—захаращення, ння.
Загрубеть— загрубіти,     загрубнути,    за-

твердіти, затвёрднути.
Загружать, загрузить— I) завантажувати,

завантажити,   обтяжувати,   обтяжити;
II) затиплювати, затопили (в воду).

Загружаться, загрузиться— I) завантажу-
ватися, завантажитися, бути заванта-
женим, обтйженим по-над силу; II) ва-
толлюватися, затопйтися,   бути  ічатб-
пленим. Загруженный —I) завантаже-
ний; II) затбплений.

Загрузка —загрузка, ки.
Загрязняться,   загрязниться —занечищу-

ватися, занечйститися,   забруднятися,
забруднйтися.  Загр язн ен н ы й— занечй-
щений, забруднений.

Загубить —загубйти, занапастйти, запро-
пастйти,    змарнувати,   стратити   що
(Не   загуби_свог6  в і к у  весё-
лого.     Свою     долю     занапа-

« г и л а).
Загустение —загус(к)нення,   ння;    загу-

стіння, ння;  за(при)тужавіння, ння.
Задабривание —загбджування,   ння;   за-

дббрювання, ння; піддббрговання, ння;
улещання, ння.

Задание —завдання, ння.

Задаром —дурно, дармй.
Задаток —за(в)даток,  тку;  завдача,  чі.
Задаточный —за(в)даггкбвий,    завдатний.

■   Задаточные   деньги —за(в)даткбві грб-
ші, завдаток, тку. Задаточная роспи-

ска —завдаткбва рбзписка.
Задача —I) завдання, ння; за(в)дача, чі;

загад, ду; (трудное дело) —тяжка
справа, морока   (Цей з&гад пбки
вйробиш, то й дня мало буде).

Задвижка— I) (о р у д и е)—засув, ва; за-

сувка, ки;   засовень,   вня; П) (д е й-
с т в и е) —засування, ння; (с о в.)—за-

сунення, ння.

Задевание —зачіпання,   ння;   займання,
ння.

Задевать,   задеть —зачіпйли,    зачепити,
учепйти що й за що. Задевающий за

живо е—дошку льний.

Заделывание, заделание —ізарбблювання,
ння;   зарбблення, ння;   валатування,

ння; залатання, ння.

Задельно —від    роббти;    (с д е л ь н о) —

відрядно, договірно, сторгувавшись.

Задельный —від роббти;   (сдельный)
—відрядний, ' договбрений, . сторгбва-
ний. Задельная плата —плата від ро-
ббти, договорена плата.

Задеревянеть —задеревіти, здеревіти, за-
дубіти, задубнути   (Масло так з а-
дубіло,   щойножём   не   врі-
ж е ш).

Задержание— I) задержания, ння; затри-
мання,     ння.     Личное     задержание
(а р е с т)— заарештуваиня, ння; арешт,
шту; затрймання, ння   (особи); II) за-
гаяння, ння; загайка, ки.

Задерживать,    задержать — загаговати,
гаяти,   загаяти   (Ой,  матінко,  та
не гай менё).

Задержка —I)  задержания,  ння;   затрй-
мання, ння; II) промедление, приоста-
новка —загаяння,   ння;   загайка,   ки;
затірйм.ка, ки.

Задираться,   задраться —I)    задиратися,
ѳадёртися, вадратися; II) (ссорить-
с я)— задиратися, задёртися, завбдити-
ся,  завёстися,    заідатися,   заістися з .

ким.

Задирчиво —задерйкувато, задиракувато.
Задненебный   —   задньопі,дяебі(е)нни1'-,

заднъонебінний.
Заднепровский —задніпрянський.
Заднеязычный —задньоязикбвий.
Задний —з&дній, позадній, затильний.
Задолго  (и а р.)— задбвго, узадовзі, дбв-

го перед чйм.
Задолжать —I)    заборгувати,    завинйти

кому, завинуватіти.
Задолжаться —заборгуватися,   завинува-

титися, запозичатися.

Задолженность —заборгбваність,     ности;
заборгування,   ння;    завинуваченість,
ности.

Задор —I)  заідливість,   вости;   задйрли-
вість, вости; задирацтво, ва; П) (г о-
рячность, пы л)— загбнистість, то-

сти; запал, лу; завзятая, тая JOna
завзяіття. хай вас не кйда).

Задорно —Ъ)    задйрливо,   задирйкувато,
задиракувато, зачіпливо; II) загбнисто,
з з4палом, завзято, жарко.

Задребезжать —задеренчати,    задирчйти,
дзвякнути.

Задрожать —^задрижати, задриготіти, за-

тремтіти, затрусйтися, задвигтіти, за-
трястйся.

Задѵмчиво — задумливо, задумано, за

мйслено.
Задумчивость (с^в о й с т в о) —задумли-

вість, вости; думливість, вости; (с о-

с (г о я н и е) —задуманість, ■ ности ; за-

мисленість, ности; задумка, ки; за-

мйслення, ння.

Задумчивый — задумливий, думлйвий,
задуманий.



Задушевный —сердѳчний, щйрий, щиро-
сердёчний, душёвний.

Задушливый —I) (сперты й) —задуш-
ливий; 11) (.страдающий од ы ш-
к о ю) —задйшливий.

Задхлый и затхлый— задхлий, придхлий,
стухлий, затухлий.

Заедать, заесть —I) заідати, заісти; II)
(з а к у с ыі в а т ь)— заідати, загети що
чим; III) (чужое добро) —заідати,
заісти, зажирати, зажёрти (чужѳ до-
бро); IV) (задтрявать) —затинати-
ся (Оанизатинаютьсявсніг).

Заедино (н а гі.)— заоднб, спільно, одно-
стайно, укупі.

Заезіжать, заехать— еаіжджати, заізднти,
заіхати.

Заезжий —заіжджий, наіжджий, приіжд-
жий, подорбжній. Заезжий двор —за-
дний двір, двора; заізд, ду.

Заем —пбзика, ки; пбзичка, ки.
Заемный— I) (служащий для зай-

м а) —позичкбвий, позичальний (П о-
зичкбва каса). Заемное письмо —

позичкбвий лист; II) (взятый в
з а е м) —позйчений.

Заждаться —чекати - недочек&тися когб,
знудйлися з чекання. _

Заживать, зажить —I) гбітися, загбюва-
тися, загбітися; II) (заработать в
н а й м е) —заживати, зажйти, заро-
бйти.

Заживо (нар.)— I) за життй, за живола,
за живоття; II) живцём.

Зажигалка —кресалка, ки; запальнич-
ка, ки.

Зажигание —I) запалювання, ння; II). за-
свічування, ння.

Зажигатель —палій, лія; підпалювач, ча;
(однократн о) —підпаляч, ча.

Зажіигательница —I) палійка, ки; підпа,-
лювачка, ки; підпалячка, ки; П) (для
зажигания спиче к) —запальнйч-
ка, ви.

Зажигательный — запалющий, запаль-

ний, підпйльний, запальнйй, палкйй.
Зажигательная речь —запальна (пал-
ка)  промбва.

Зажим —затиск, ку.

Зажимание —затйскування, ння; зати-

скання, ння; затулювання, ння.
Зажимный — затискальний, затискяйй,

притискальний. Зажимный винт —

притискільна шруба.
Зажитое —зажиток, ку; зажйвок, вку;

зажиті (заслужені) грбші. Зажитой —

зажійтий, засл^жений (У мёне е

карббванців з десяток зажй-
лих грошей, та не беру в х.а-
з я.і н а до ярмарку. МоІ заслу-
жен!   грбші   в   хаз&йки   ле-

жат ь—г оду добуду, т о д і й за-

беру).
Зажиточность —замбжність, ности; до-

статки, ів.
Зажиточный —замбжній, достатній, за-

сібний, худібний, багатёнышй, маю-
чий, з достатком, зажйтий, при до-
статку, грошовйтий (В і н з а ж й-
тий чоловік, уйбго всьогб
довод] есть). Зажиточно —замбж-
но, зажйтно, достатньо, в достатках.

Зажить —загбітися.
Зажужжать —задеркотіти, задзижчати,

зайреніти.
Заздравие —заздорбвиця, виці.
Заздравный— заздорбвний.
Зазнаваться, зазнаться— зарозуміватися,

зарозумітися. задаватися, зад&тися.
Зазор— I) сором, му й ма; соромбта, ти;

ганьбА, би.
Зазорность —ганёбність, ности; сбрбм-

ність, ности.
Зазорный —ганёбний, сорбмний, соро-

мітний, сорбмицький, стиднйй.
Зазрение —докір, кору; догана, ни. Без

зазрения совести —сбвісти не питаю-
чись, без усякого сорома.

Зазывание —заікликання, ння; (сов.) —

заклйкання, ; ння; заізивання, ння;

(с о в.)—зазвання, ння.

Заикание —загйкування, ння; загйкува-
тість, тости.

Заимодавец, заимодавица, заимодатель,
заимодательница —боргувйльник, ка:
боргувальниця, ці; поШчальник, ка;
лозич&льниця, ці; (ю р и д. тер м.) —

позикодаведь, вця; позикодавиця,

виці.
Заимодательство —^позичання, ння; бор-

гувй,ння кому; давания в пбзику.
Заимообразный —позичкбвий. Заимооб-

разная ссуда —пбзика, пбзичка (у кого,
кому).

Заинтересованность —залікавлення, ння;
запікавленість, ности.

Заинтересовывать, -ся; заинтересовать,

-ся —зацікавлюватися, цікавити, ся; за-

цікавити, ся.
Заискивание (в ком) —запобігання ла-

ски в кого; забіг&ння перед ким; під-
лёщування, ння; підлёсливість, вости;
підлйзування до кбго.

Заискивать, заискать (в к о м) —запобіга-
ти, запобігти ласки в # кбго, чиеі лйски.

Закадычный — нерозлучний, товарйсь-
кий.

Заказ —^І) замбвлення, ння; з&гад, ду. На
заказ, по заказу —на замбвлення, на

заігад; II) (з а п р е т) —заказ, ѳу; забо-
рбна, ни. Принимаю заказы —при-

ймаю, беру замбвлення.
Заказной —замбвлений,   на   замбвлення
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врбблений.    Заказное     письмо— реко-
мёндований лист, запйсаний лист.

Заказный —заказнйй, недотбрканий.
Заказчик, заказчица— замбведь, вця; за-

мбвник, ка; замбвниця, ці; замо-
вляч, ча.

Заказывать, заказать —I) замовляти, за-
мбвити, загадувати, загадати (зробй-
ти щось, дати щось); II) (запре-
щать) —заказувати, заказали, заборо-
нили, заборонйти. Заказанный— I) за-
мбвлений; II) заказаний, заборбнсний.

Закал— гарт, ту; гарлувгіняя, ння; за-
гартування, ння; загарт, ту.

Закаливание— гартування, пня; загар-
тування, ння;  загартбвування, ння.

Закальщик —гартівнйк, ка; гарті(о)внй-
-ЧИЙ, чого.

Закаменелость —скам'янЫсть, лости; за-
кам'янілість, лости. -

Закаменелый —I) скам'янілий, закам я-
нілий; II) запёклий (I йогб с ё р ц е
з а п ё к л е). Закаменелый вор —за-

пёклий злбдій.
Закармливание— загодбвування, ння; об-

годовування, ння; (сов.) —чаігодуван-

ня, ння; обгодування, ння.
Закармливать, закормить —I) загодбвува-

ти, загодувати (Б д ж і л з а г о д 6 в у-
ю т ь по в е с и і с и т 6 ю).

Закат —захід, ходу. Солнце на закате—
сбнпе на заході.

Заквасить, заквашивать —заквасити, за-
квашуваги, розчинйти (тісто\ роізчи-

няти, вчинйти, вчиняти (діжу).
Закваска —рбзчина, ни; дріжджі, жджів;

опара (з тіста), ри; квасяіло (для ква-

су),, ла.
Закидной— закиднйй. Закидные рукава

—вйльоти, ів.
Закипать, закипеть —закипали, закипі-

ти, заклекотіти, в ключ  ударитися.
Закись —закис, су.
Заклад— застава, ви; заклад, ду.

Закладная —заставнйй, закладнйй лист.
заставна, нбі;  закладна, нбі.

Закладодержатель — закладодёржедт,,
жця; закладодержавець, вця.    г

Закладка —I) (в дани я)>— наклартани,

ин; замурбвування, ння; вдімуруівання,
ння; (в книг е) —заставка, ки; за-

кладка, ки.
Закладчик — заславник, ка; заклад-

ные, ка1.
Закладывать, закласть, заложить,- -ся —

I) закладати, закласти ; заложйти, за-
горбджувати, загородили (камінням,
дошк&ми й ин.); II) запрягали, запряг-

ти (Заіряж^ я кбні вороніі);
ІП) заставляти, заставити (в заклад).

Заклейка —заклёювання, ння; ваклёене
місце, ця.

Заклеймить —1) занлАмити, заилямувати:
II)  позначпти,   потаврувати    (В е т е-
ринар     поз и а ч и в    (п о т а в р у-
в а в) х у д 6 б у).

Заклепка —заклёпка,     ки;     нюта,     ти;
(действие) — заклёпування,   ння;.
нютування, ння.

Заклепать— I)    заклепали,    зашотувати»,
заклёпувати,     занютбвувати;    11)    (у
кандалы) —закувати, забйти.

Заклинать,-ся —заклинати,   ся;   присяга-
тися.

Заклинивать— заплішувати,  заплішити.
Заклинка— заплішування, ння; клинцю-

вання, ння;   заплішка, ки;   клинёць.,
нц/і.

Заключать.-ся;    заключить,-ся — 1;    за-
мнкатп, замкнути, запирати, залёрти.
Заключить    в    тюрьму —посадили    rt
тіорму. Заключить в оковы— забйти, яа-
кувати в кайдани, ув'язнювати, ув'яз-
нйти; II)  (содержать   в   себе) —

матй  в   собі,   містйти  в   собі   (М е н-
зурка  мае  в   собі   (містить  в-
с оба)   400   г р.;   ЖІ)    (условие)—
складати, скласти умбву; IV) (состо-
ять) —полягати,    біути;    V)    (пода-
вал ь ѳ а гч л ю ч е и и е) — впводитіі,
вйвести, робйти вйсновою. Заключать
контракт —брати   контракт,   складатиг

умбву.                                             .•.-,-

Заключение— I) ув язнення (арештанта)-
Место заключения —в'язнйця, ді; тюр-
ма,  ми;' II)  (в ы в о д)— вГхсновоік, ку;
III) склн-ания ум'вп. Заключение ми-
ра —замирения, ння. Сделать свое за-
ключение—дати вйсновок.

Заключительный —останній. _   Заключи-
тельное слово —останне слово. Заклю-
чительные   прения—останні   суперёч-
ки, промбви. Заключительный баланс-
—прикінцёвий баланс, сіу.

Заклятый —заклятий, запёклий   (К а п і-
т а л і с т и з а л 6 к л і вороги про-

лет а р і в).
Заковать, заковывать —закув&ти, закути,,

забйти.    Закованный— закований.    за- •

кутий    (іВ а чті я и   л ю д   з д а в и а

з б у т и й в л у т а).
Заковка— закуттй, ття; закування, ння.

Закожный —підіитеѵрний, зашкурний.
Заколебать, -ся —I)  заколихати, ся;   ITS*

захитати, ся; III) завагати, ся.
Закон —закбн, ну; право, ва. Нарушать»

закон —ламати  чакон,  пр&во.^
Законник —юриста, сти; правнйк, ка.

Законность —закбнність,   ности;     прав-
ність, ности. Законность революцион-
ная —революдшна закблніість.

Законный —закбнний, правний ;

Законоблюститель —зчконодоглядач, ча.

Законовед —законознавець, вця.
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-Законоведение — законознавство, ва;

правознавство, ва.
Законодатель —законодавець, вця; пра-

водавець, вця.
Законодательный —законодавчий, право-

давчий (В. Ц. В. К. з а к о н о д а в-
чий орган О. Р. О. Р.).

Законодательство —законодавство, ва.
Закономерный —закономірний.
Законоположение —закон, ну; законопо-

ложения, ння.
'Законопроект —проект закону; законо-

проект, ту (Нарбдній Ко м і с а-
ріійт Освіти вніс проект за-

кону про обов'язкбве на-
в ч а н н я).

Закоснелый —закам'ятлпй, затверділий,
задубілий; (в моральном о т н о-

ш е н и и) —запёклий (3 а п ё к л и.й
злочйнець).

Закоченелый —задубілий, закляклий.
Закоснелость —закам'янШсть, лости; за-

тверділість, лости; задубілість, лости;
запёклість, лости.

"Закрадываться, закрасться —іза крадати-

ся, закрастися, прокрадатися, про-
красился кудй.

Закраивать, закроить —закрбювати, за-

крбгги.
Закраска —зафарбування, ння; зафарбб-

вування, ння; ізаирасіння, ння.

'Закраснеть, -ся— зачервоніти, ся; поза-

червош'тн (Бона ,з а ч е р в о н 1 л а-

с я. як кв і тк а).
Закрашивать, закрасить —закрасити, за-

красили, зафарббвувати, зафарбувати,
замалъбвувати, замалювати.

'Закрепа —закріпа, пи; закріпка, ки; за-
плішка, ки.

Закрой ня —закрбйня, ні.
Закроить —закрбіти, закраяти.
Закручиниться —зажурйтися,   затужнти,

засумувати.

Закрываться:  закрыть,-ся — закрпва-

ти, ся; закрйти, ся; (о к н о, д в е р ь)—
зачинйтй, зачинйти; (глаз а)^запліо-
/щувати,  заплющити^ (уши)' —затулй-
ти, затулйти (Закрйти з б б р и, в а-

с і д а н н я) ;    (п е ч ь) —заслонйти (за-
слінкою).

"Закрытие —закриття,   тая;    закривання.

ння.     Закрытие     с'езда — закриття

з'Гзду.
'Закругление —закрут, та; (п р о ц е с с) —

заокруглення, ння.

Закулисный —залаштункбвий.
Закупать,   закупить —закупбвувати,   за-
-  купили, свупбвувати, скупили, скупб-

вуватися (на баізарі), скупйтися.
Закупка —закуп, пу; закупка, ки.

Закупной —закупнйй.

Закупоривать, -ся —затикати, ся; за-
ткнутся; (п р о б к о й) —закоркбвува-
ти, закоркувати; (деревянной
пробно й)— за іопувати, чопувати.

Закупорка —затикання, ■ ння; закорку-
вання, ння. Закупорка вен —затаму-
вання вен (жил)ѵ

Закупщик,-ца —закупник,  ка;   зажупни-

ця, ці.
Закутать, закутывать, -ся —закутали, ся;

заюутувати, ся; обкутати, обвутувати,
тушкуваги, ся; затушкувати, ся.

Закурить —I) мгуляти; II) (папиро-
с у) —закурйти.

Заладить, залаживать —1) (отверстие)
—залагодити, заладнати, залагбджува-

. ти; II) (с в о е) —запровадити, прова,-
дити, торбчити, верзтй. Заладил свое

—свое верзё, свое торочить.

Заламывать —I) залбмлювати, заламати;
II) заютати, загнутп; III) (цен у) —

заправляли, заправити (Заправив,
як за свогб батька).

Залгать, -ся —забрехатися, забріхува-
тися.

Залежалый —лежалий, злёглий, заваля-
щий (Л е ж а л и й к р а м. 3 л ё г л е

су кнб).
Залежь— I) пбіклад, дгуі (рудй); И) (х л а м)

—заваль, ли; заваляще, ого; III) об-
ліг, логу; переліг, логу (Лани моі
н е б р а н і, д а в н і перелоги).

Залечивать —I) заг'ювати, загбіти, залі-
кбвувати, залікувати; II) морйти, за-
морювати, заморйти (у м е р т в л я т ь).

Залив —затока, ки; залив, ву; заводь, ди.

Заливать, -ся; залить, -ся —I) заливали, ся;

залйти, ся; г затбплювати, ся; затбпи-
тп, ся; поняли. Заливаться слезами—

заливатися, обливатися, умиватися

сльозами (Вода п о н я д а). Зали-
ваться соловьем —виспівуватіи толо-

вёйком ; II) (пыль пускать в

а> л а з а) —очі  замазувати.

Залог —I) застава, ви; заклад, ду. Взять
в залог —взяли у заставу. Отдать в за-

лог —заставили, застановйли, відд&ти
ги|Д заставу що. Освободить из-под,

залога —вйкупити з-під застави, з-ігід
закладу; II) запорука, геи (В а л о-

р у к о ю • н а м б у ід е твоя ч ё с-

н і с т ь).
Залоговой —заставнйй, закладнйй. Зало-

говая квитанция —заставна, закладна

квитанція, ціі'.
Залогодатель —засгавник, ка; заклад-

ник, ка.

Заложить —I) заставити, дати в заклад;
II) заложйти, закласти (дірку).

Заложник —заручник, ка; заставень,

вня; закладень, дня.

Залп —нйпал, лу; пбстріл, лу; стрш, лу.
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Залюбопытствовать —зацікавитися    чим,
КИМ.

Замазка —замазка, ки; (для дерев ь-

е в) —вар, ру; . (для стекл а) —кіт,
кбту;^ кітбвання, ння (предмет);
кітовання (процесс) (К і т о в а н-

ня  вікон  на  зиму).
Заманивать, заманить —замашовати, за-

манйти, примашовати, приманйти, за-
наджувати, /заладили, принаджувати,

принадити.
Заманчивый— принадний, знадний, знад-

лйвий, звабливий.
Заматерелый —застарілий, задавнений,

запёклий.
Замахиваться, замахнуться —замірятися,

заміритися, замахуватись, замахнути-
ся   (Замірся, та не в дар).

Замашка —вихватжа, ки; навичка, ки,
замашка, ки; звйчай, аю; звйчка, ки
(П о г а. н а в йбго звйчка).

Замащивать, замостить — замбщувати,
замостйти; (камне м) —забуркбвува-
ти, забуркувати; (досками) —засти-
лйли, заслали (X м а. р а м и півнё-
б а замостило).

Замедление —загайка, ки; загаяння, ння;
гаянка, ки;' забара, ри (Ч ё р е з т ёб е
тільки в роббті загайка).

Замедлить, -ся; замедлять, -ся —загая-
тшся, загавитвоя. з абарйти. ся; заіба-
рювалися!, затрймуватися, затрйма-
тися.

Замедлять ход —змёншувати хід, тамува-

ти хід.
Замереть, замирать —замёрти, замирати;

II) обмирали, обмёрти; (обмороч-
ное состояни е) —зомлівати, зомлі-
ти (С ё р ц е з   жалю з о м л і в а е).

Замерещиться —замріялися, приверзтй-
ся, привидітися, привйджуватися, ма-
ритися (Приверзлбся дідові
такё під ранок, що аж
страшно).

Замерлый —завмёрлий (Оелбзавмёр-
ло —нідё ні душі).

Замена, замен —замша, ни; з&мін, ну. В
замен —в замшу, замість, намісць.

Заменить, заменять, -ся —замінйти, ся;
замінйти, ся; заступйти, ся; заотупй-
тися.

Замертво— як мёртвий, мерцём.
Замести,    заметать —замести,    заміт&ти,

лозамітати    (Онігом  хату   замі-
та е. Позамітай у дворі, щоб
б у л 6 чисто).

Заместитель —заступник, ка. Зам. пред-
седателя —заступник головй. Зам, за-
ведующего —заступник завідувача.

Заместить, замещать— заступйти, засту-
пали, замінйти, заміняти.

Замет— I)  закйдуваня, ння; закидання
ння; П) нёвід, вода; Ш) (снегу)— ку-
чугура, ри; замёт, ту; IV) паркан, ну;
огорожа, жі; V) квартух >(до бричок)
(Лежали  скрізь   замети сні-
говіі).

Заметь— метёлиця, ці; 'заміть, ели.
Заметка— замітка, ки; помітка, ки;_знак,

ку    (Він   написав   невеличку
поміткуназаяві).

Заметить, замечать —I) замітити, заміча-
ти, позначити, назначали що; П) за-
уважити,    зауважувати,   спостерегтй,
спостерегати, дорікати, вимовляти; III)
помітити, помічати, позначити, позна,-
чати. Заметить кому— зауважити кому.

Заметно —знати, видно, ломітно   (Вид-
но, помітно стало, що він се-
бе почувае не збвсімдббр е).

Заметный —1)_ примітний, помітний; II)
значвйй, вйдний.

Замечание— I)   увага,   ги; _ зауваження,
ння; II) вимбва, ви; нагана, ни; дорі-
кання, ння.

Замечательный —значнйй, вартий увага.,

знаменйлий.
Замечать,  -ся —замарити,  ся;' замріяти-

ся, загадатися. заг&дуватися   (Г о в 6-
рить булб, тай загадаеться).

Замешательство —I) заколот, ту; II) замі-
шання, ння; стурббваність, ности.

Замещать, замешивать, -ся— I) змішати,
ся; змішувати, ся; заколотйти, ся; за-
колочувати,  ся;  II)   заплутувати,  с<я;

заплутати, ся; втручатися, встрявйли
У  що.

Замешкать, -ся; замешкиваться —забарй-
ти, ся; забавитися, забавлялися, загая-
ти, ся; загаюватися   (Гляди не за-
б а р й с я).

Замещать, заместить —заступали, засту-
пйти кого.

Замещение —I) заміщення, ння; II) за-
ступления, ння.

Заминка —загайка, ки; заминка, ки; за-
пинка, ки.

Заминать, -ся; замять, -ся —I) заминали,
зам'йти   (Цю  справу  зам 'или);

П) затбптувати, затоптали (Затопта-
ли грядку); III)  (в речи) —запи-
натися, запнутися   (Коли йогб за-
питали, вінзапнувсяінедав
пёвноі відповіди).

Замирить, -ся; замирять, -ся —замирйти,
ся;   замиряли,  ся    (Замирйлися.
лісля дбвгоі ворожнёчі).

Замковый   (от ізамбк) —ізамкбвии,  ко-
ло дчаний,    (от    з а м о к) —з&мковий,
замковйй    (Замкбва   пружина.
Замковий ва л) %

За мною очередь —моя черта.
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Замок —замок, ка; колбдка, ки. Замок
аппаратный —замок     гасловйй     (си-

, гнальный). Замок — замок, мщу.

Строить воздушные замки —у хмарах
літати, думкою багатіти.

Замолвить —I) замовити, замовлйти (3 а-

мбвте, товар и ш у, за мёне
словечко); II) (заговаривать)
—замовити, замовляти (Не з а м о-
в л й й т е  м е и і в у б і в).

Замораживать, заморозить —зморожува
ти, зморбзити.

Заморосить —замрйчіти, заімжйти, імжй-
ти   (3 а м р я ч і в д о щ).

Замша —замша, ші. Замшевый —замшо-

вий.
Замыкание  (т о к а) —замикання, ння.

Замыкатель —замикач, ча.
Замысел —замисел, слу;. з&дум, му; з&-

мір, ру; замах, ху; намір, ру (П р о-

п а л и всі йогб заміри).
Замысловатый — хйтрий, мудрбваний,

метикуватий, вигадливий. Замыслова-
тая вещь —хитра річ.

Занавеска —завіса, си; запбна, ни; за-

пои, ну; (штор а) —фіранка, ки
(Чёрною запбною застила ч

о ч і Запбни на вікнахі).
За надлежащей подписью —за налёжним

підписом.
Занегодовать —зарёмствувати (Р о б і т-

никй зарёмствували на а д-

м і н і с т р а ц і ю).
Занеметь —занііміти, залепеніти, затёр-

пнути (Н 6 г и затёрпли)._
Занемогать, занемочь —■ занедужувати,

занедужати, заслабнути, захюруватп

(3 а н е д у ж а в ч у м а ч ё н ь к о з

Крйм у і ду чи).
Занимание —позичання, ння (Ц е віч-

не позичання надокучило

самій Маланці).
Занимательн ый —заманистий, цікавий.

Занимательно —цікаво.
Занимать, занять— I) позичати, позйчи-

ти, визичати, вйвичили, брати, взйти
в пбзику; II) переймати, перейняти
звйчку); III) посідати (місце); IV) бра-
ти увагу, цікавити; V) розважати,

розважити, бавити, влю, виш, вить; VI)
поймати, поняли (Вод4 поняла
береги). Занимает дух —дух захб-
плюе.

Заниматься, заняться^ —I) займатися;
зайнйтиоя, мешсй, меться. Занимать-
ся работой —працювати ; 3. ремеслом —

(гандшовати, крамарювали. 3. шитьем

—швачкувати; И) бралися^ йеруся,
ешся; взятися, візьмуся до чого. Заря
занимается —зоріе, на світ благослов-

лйеться. Занимать должность —обійма-
ти посаду.

Заново —наново. Заново отделывать —

поновляти, поновйти.
Занос —замёт, ту. Снежные заносы —сні-

гові замети.
Заносить, занести —1) занбсити, занести

(Листуваннядорученозане-
сти до контб^ри); II) заміритися_,
замірятися, підняти (руку) (Він, як
замірився на ньбго); III) заси-

пати, засйпати, ваносити, занести (кб-
лію снігом); IV) (в книгу) —завбди-
ти, завести, нанбсити, занести, запй-
сувати, записати (у що, до- чого); V) за-

мчати, занести (Кінь^ замчав
йогб до ворбжого табору).

Заноситься —I)  завбдитися,  занбситися;
II)    задаватися,    зачванюватися;    III)
замчатися   (Кіннбтазамчалася   •

вперёд).
Заносчивость— лиха, хй; задавания,- ння;

чвань, ни. Заносчивый — пйшний,
чванькуватий.

Занумеровать —занумерувати. Занумеро-
вано и скреплено печатью —занумерб-
вано й скріплено печатаю, печаткою.

Занятие —I) праця, ці; робота, ти; П) за-
йняття, ття; займання, ння.

Занятный —цікавий.
Занятой —^І) зайнятий; II) позйчений.
Заоблачный —^захмарнии"~по"надхмарний,

позахмариий; 3 — чные высоты — по-

надхмарні високботі.
Заодно —вкупі,  заразбм.
Заорать —загукати, загорлати.
Заостривать, заострить, заострять —загб-

стрювати, загостряти,  загострйти.
Заочно —заочі, позаочі (3 а о ч і (п о з а-

оч і) йогб обрали на чл.ёна
п р е з и д і і).

Заочный —позаочний.
Запад —захід, ходу.
Западать, запасть —1)_ западати, запа

сти; Ж) спадали, спасти (М е л і спа-
ло на дуну). И слух запал —і
чутки немае.

Западный —західній.
Западня —пастка, ки.

Запаздывать, _. запоздать —запізнюватися,
запізнйтися, спізнятися, спізнйтися,
загаятися, забарйаися.

Запаивать, запаять —залютбвувати, за-

лютувати.

Запайка —залютування, ння; залютбву-
вання, ння.

Запальчивость —запал, лу; запальбність,
ности. В запальчивости —в запалі, під
запал.

Запальчивый —запальнйй, палкйй, за-

взятий, пальнйй.
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Запамятовать, запамятать — забувати,
призабувати, (за)призабути.

Запасать, -ся; запасти,-ся —запасати, ся:
запастйся, припасатися, лрипастйся
чим; прихбвувати що, настачити чого.
Запасной —запаснйй, про запас при-
хбваннй. Запасный путь —запасна кб-
лія. 3-ный склад— запасна комбра.
3-ные  лошади —підстава, ви.

Запах —дух, ху; пахощі, ів. Издавать за-
пах —пахнути, пахтіти.

Запахивать, запахать— заорювати, заора-
ти, прибрювати, приорати.

Запахивать, запахнуть, -ся —запинали,
запнути, ся; загортати, ся; загорну-

тися.
Запахнуть —запахтіти, дихнути.

Запачкать, -ся; запачкивать, -ся —забру-
дити, ся; замастйти, ся; замазати, ся;
зашурзати, ся; запаскудити, ся чим. _

Запевать, запеть —заспівувати, заспіва-
ти, затягати, затягтй, починали співа-
ти. "Другое запеть —йншт заспівати.

Запевала —заспівач, ча; заспівувач,^ ча.
Запекать, запечь —запікати, запектй, за-

смажити. Запекшиеся уста —(за)смаглі
уета.

Запестреть —зарябіти, зацятувати (3 а-
рябіло в очах кісників та ху-

с т 6 к).
Запечалиться —засмутйтися, засумувати,

зажурйлися, затужили. ^

Запечатлеваться —відзначйтися, відзна
чатися, відбиватися, відбйтися, вріза-
тися в голову.

Запиливать, запилить —запплювати, за-
пиляли.

Запинка —запинка, ки. Врет без запин-
ки —брёше й не оглядаеться.

Запирание —замикання, ння; зачиняння,

ння.
Запирательство —затйн, ну; затинання,

ння.

Запирать, запереть —зампкати, замкну-
тн, зачиняти, зачинили, защіпати, за-
щіпнути. Запираться, запереться —Т)
замикатися й т. д.; II) затпнатися, за-

тятися.

Записать, записывать —I) записати, за-
пйсуватп. Записать на приход —запи-

сати в прнбуток. Записать в расход —

записати на видаток; II) (заве-
щать) —записати, запйсувати (землю,
^УДббу).

.Записка —I) записка, ки (до кого); II) за-
пйсування, ння   (чогб).

Записной —I) записнйй. Записная книж-

ка —записник, ка; книжка для нота-

ток, нотаткбва книжка; II) завзятий,
звісний.

Записчик, -ца; записыватель, -ница —за-

пйсувач, ча; запйсувачка, ки.

Записывание —заплсування, ння.

Запись —запис, су. Запись в реестр —за-
лис до реестру. Запродажная запись

—запродажний лист. Раздельная за-

пись —дільчий лист.

Запихивать, -ся, запихать, -ся —запиха-

ти, запхати, ся; запхнути, ся; вбгати,
бгати.

Заплавлять, заплавить —заливали, за-

лйти.
Заплакать —заплакати, заголосйтп, зари-

дати.

Заплата —I) заплата, ти; віддяка, ки; II)
дата, ти; латка, ііи.

Заплатить — заплатйти, заплачувати,

сплатйти, сплачувати, оплатйти, опла-
чувати ся (Оплатит и борги. Оп-
латитпся з податками).

Заплесневелый —занвілий, цвілий, плі-
снщвий.

Заплесневеть —зацвісти, запліснявіти; (о
творог е) —снядіти.

Заплечный —зашгічний.
Заплечье —в'язи, зів.
Запломбировать —запломбувати.

Заплота —I) пліт, плоту; порбн, на; 1Г
гребля, лі.

Заплутовать,-ся —зашахрувати, ся (що
чим), замотали, ся (що, чим).

Зап леш иветь —залисіти.
Заповедный —заказаний,    ,заборёнений.
Заповедный лес —заповідник, ка.

Заподлинно^справді, напёвне, запёвне.
Заподозрить — запідбзріти,   підбзрити.
Заподозренный —запідбзрений.
Запоздалый —спізнілий, запізнілий.
Заполнять, заполнить —запбвшовати, за-

пбвнитн   (Запбвнити анкету).
Заполнять, заполнить —запбвшовати, за-

пбвнити   (Запбвнпти анкету).
Запоминать, запомнить —зат&млювати,

затямити, запам'ятувати, запам'ятати.
Запонка —зашпінька, ки; шпінька, ки.

Запор —I) засув, ва; колбдка, ки; запір-
ка, ки; запірання, ння. На запоре —на

замюу. Под. запором —під замком, під
колодкою, на засуві; II) закріп, пу;

чёмер, ру (у л о ш а д е й); затвердін-
ня, ння.

Запотелый —спітнілжй, запрілий.
Запотеть —спітшти, запріти.
Заправила —верховод, да; орудар, ря.

Заправлять, заправить —I) заправляли,

вправляли, заправити, вправиги; II)
орудувати, верховбдити; III) затёрти
(б о р щ), забілйти (сметаной).

Запрашивать, запросить —залрбшуватл,
запросити (для чого); (тов. Н. за-

просили на лектора), заклика-

ти, заклйжати кого; II) запйтувати,
тся; запитали, ся (Запросив таку

ц і н <г, щ о й приступу нема).
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—запрівати, запргги,

(3 а п р а ц е ю   а ж

Запревать, запреть

упрівати, упріти
лоб у л р і в).

Запретный —заказаний, заборбнений.
Запрет —заборона, ни; заказ, зу.

Запретительный —заборбняий. _

Запрещать,   запретить —боронйти,   забо-
роняти,  заказувати,  заказали,  заборо-
нйти. Запрещенный^заборбнений. За-
прещающий —заборбнний.

Запрещение —заборона, ни.

Запрещено —заборонено. Вход запрещен
—входйти, (вхід)  заборонено.

Заприметить —спостерегти.

Заприходовать —заприбуткувати.
Запродавать — запрбдувати,     запрода-

вали.

Запродажная —занродажна, но'і.
Запрос —запитання, ння; запит, ту.
Запросто —попрбстому, просто.
Запротестовать —запротестувати.
Запротивиться —запручатися, зазмагати-

ся,   опанатися,   опирается    (Стали
йогб вести, а він почав опи-
ратися).

Запруда —I)  загата,  ти;   II)  гребля,  лі;
гатка, ки.

Запруживать, запрудить —загатйтп, зага-

чувати,   затамувати,

Запрыгать. —заплигаги,    заскакали,    за-
стрйбати.

Запряжка —1)   запрягания, ння.   (про-
цесс); II) запряскка, ки.

Запрятать,-ся —заховати, ся:
ся; ховати, ся. Запрятать
зайравтбрити в норму.

Запугать,-ся —залякати, ся;
ся; жаху,_ страху завдати.

настрашійти.
Запуганный —заляканий, полбханий, ля-

каний.                (                              '   ,

Запугивание —залйкування,     ння;    по-
страх, ху; лякання, ння.

Запуски, бегать в запуски —бігати на вй-
передки, наввйпередки.

Запустелый —опустілий. Запустелый дом
—ггустка, ки. '

Запустение —запустіння, ння; пустка, ки.
Запустеть —спустіти.
Запутывать,    запутать —I)   заплутувати,

затілутати (Заплутали   грошові
слрави); II) уплутати (кого в спра-
ву),  упл$тувати,   ся    (Уплутався
в н е п 6 в и у справу).

Запущение —занедбання, ння; запехаян-
ия, ння.

Запыливать.-сят запылиться —запорбщу-
вати, ся; заоттюшйти, ся; запйлюва-
ти, ся; запилйти, ся; пйлом, порохом,
припасти.

Запыхаться — жідйхатися, засапатн-

ея (Прибіг Меркурій засп-

тг а в с ь).

; заховувати,

в тюрьму ---

застрахати,

настращатн,

Запятая —кома, ми; прбтинка, ки.

Запятнать, -ся —1) заплямити, ся; попля-

мйтіися; II) заплямувати, ся; очорнй-
ти, обмбвити кого.

Зарабатывать —заробляти, заробйти, за-

працювати, загорювати; (п ряже ю)—
запрйсти; (колядкам ц) —заколяду-

вати и т. д.

Заработать,-ся —I) заробйти, ся; запра-

цювати, ся; надбати, придбати; II) на-

робйтися. Заработанный —зарббленпй,
запрацьбваний.

Заработок —заробіток, тку; зарібок, ку.

Заработанный —оарбблений (3 а р 6 б-
лені грбші). Ищущий заработка —

варобітчаи, на; заробітчанпн, на.

Заработный —заробітній (3 а р о б і т и я

п л а т н я).
Зараз —враз, зразу, від разу.

Зараза —зараза, зи. Заразная болезнь —

пбшесть, шести.

Заразиться, заражаться — за/раз 'ітпся, за-

ражатися (чим), заражуватися.

Заразливость —заразлйвість, вости.

Заразливый. заразительный — заразлй-
ВИЙ, чіпкйй.

Заранивать, заронять —закидатп, заки-
нута, впускали, впустйтп. Солнце за-

ронило луч —сбнце вкинуло прбмінь.
Заранее —загодя, заздалёгідь, завчасу.

Зарплата —зарплата», ні.
Зародить,-ся; зарождаться — зародшпт. ",г.

зарбджувати, ся; (о растениях) —-

зав'йзуватися (в цветкахі); кільчи-
тжся (в з е р н е).

Заростать, зарости —I) заростати, здро»
стй; II) загбювалігся, загбітися (Ран.а-
загоЛлася); затйгуватися, ратягтп-

ся, ізаживати, зажйти (о рана х). За-
росший —зарбслий.

Зарево —затрава, ви. Подымается заревг»

—беротьсл зшграва.

Зарегистрировать —зарезструватп.

Зарез —заріз, зу.
Зарезать —зарізати.
Зарезвиться— запустувати.

Зарезка —ізарѵбка, ки; парб, бу.
Заречье —заріччя, ччя; (по названию

рек) —засулля (за Сулою); забуж-
жя (за Бугом) і т. и.

Заржавлений— іржавий, заірясавілий..
Заржаветь —заіржавіти.
Зариться —ласитися, зазіхати. -

Зарубежный —закордрнний.         (

Зарывать, -ся —ізаривати, ся; зарити, ся;
закопали, ся; закопувати, ся; закопа-
тися, закидаггн, ся; загрібатн, ся; за-
гортати, ся.

Зарыдать —заридати, заголосили.^
Заря —зоря, рі; світання, ння; досвіток,

тку. 'Утренняя заря— рання, ранішіш
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зоря, зірнйця, ці. Вечерняя зоря —ве-
чіряя,   вечорбва   зоря.  На заре —удо-

світа.
Заряд —набой, набій, бою.
Засада —засіди, ів; чата, ти; залога, ги.

Быть   в   засаде —засідати,      чатувати
(Ч а т у ѳ    на    ньбго    з    як6'ісь
у к р и т о і і яёвноі з а с і д к и).

Засамовольничать — засвавбліти, заса-
мовбльствувати.

Засаривать, засорить,-ся — засмічувати,
от;  засмітюватися,  ся; васміткги,  ся;

забйтися:  (глаза) — запор&пгуватв,
запорошйти   (Рйшва    забил ас я).

Засасывать, засосать,-ся —I) засмбктува-
ти, ся; засмоктати, ся; засисати, зас-

сати, засбсувати; II) затлгати, оя; за-
тягтйся, витягати, втягтися >(Тв а н ю-
ка так і втягуе колёса).

Засахаривать,-ся —зацукрувати, ся.
Засверливать, засверлить — засвёрдлю-

вати, засвердлвти.
Засвидетельствование —засвідчення ння.

Засвидетельствовать —засвідчити, посвід-
чити.

Зэсветить,-ся;   засвечиваться —засвітйти,
ся; занята, ся; засвічувати, ся; займа-
тися, зайняггися.

Засветло —за сонпя, завйдка.
Заселить,   заселять,-ся — заселйти,  ся;

заселйти, ся; оселити, оя; оселйтщ/мг
залюднйти, ся; залюдніти, оя; ооідати,
осістися      (іЦ о з а л 1 ю д' н т в а л и с я
н а ш і   с т е п й).

Заскабливать,   заскоблить,-ся —заскріба-
ти,   заскреби! ;   заскромаджувати,   ся;

заскромадити.

Засквернить,-ся —запоганити,   ся;    запа-

скудити, ся.
Заскучать —заскучали, занудити, занудь-

гувати, затужити.

Заслонка —заслінка, ки; заслбн, ну; ва-
тула, ли.

Заслонять, заслонить,-ся —застувати, за-
туляти,  ся;   затулйти,  ся;   заслонйти,
ся;   заслонйти,   ся    (Відступйіся
трбхи від вікн а —н е  ък с т у й).

Заслоняться (м н о г о к р.) —завёштатися,
заникати, засновитати, ^затанягися.

Заслуга— заслуга,   ги;   вйслуга,   ги.   За-
служенное      (предмет)  — заслуга
(Червбноіб китайкою,   заслу-
гою к о з ацвко ю).

Заслуживать —заслужувати,   заслужйти,
заробл&ти, заживали (в найма х), за-
жйти. Заслуженный —замгужений. Он
заслуживает того— він    вартий    того,
він заслужив на те.

Заслушать,-ся —I)    заслухати,   ся   (3 а-
слухано    протокола).    Заслу-
шать в суде —розбірати, розібрати.

Заслышать —зачути, почути, вчути, пе-
речули (Гей, як зачали турёць-
кі султан и. Перечу л а через
люде, що мій мілий в гості
б ;уде).                                     .'■-■-,

Засматривать —зашядати, 'зазир&ти, ниш-
порити (Заглядае по всіх ку-
точках).

Засмеять— засміяти, вйсміяти, обсмімти
(Б о л ib д и ч уж і і И з ас м і ю т ь).
Засмеяться —засміятися.

Заснувший —заснулий.
Засовать, засовывать —засувати, засбву-

вати,г підсувати, підсбвувати (під що),
воувати, всовувати (Засувати з а-
слінгсу.  Всувати  ящик).

Засов —засув, ва; засувка, ки.
Засол —соліяня, ння; розсіл, сблу; рб-

па, пй.
Засос —багнб, на; твань, ни; тванюка,

ки. Целоваться в засос —засмоктом
цілуватися.

Заспешить —заквапитися, поспішйтися.
Засрочный —позатермінбвий.
Застава —застава, ви; рогатка, ки; па-

рина, ни.
Заставлять, заставить —заставлйти. за-

ставите, присйлувати, присйлити,
приму шувати, примусити, сйлувати;
(что ч е м)— загорбджувати, загоро-
дйти. Заставить молчать —запитъка-
ти, прим^сити моьчати.

Заставка — заставка, ки; заслона, ни; за-
слінка, ки.

Застарелый —застарілий, задавнений.
Застегивать, застегнуть,-ся —застібати,

ся; застібнути, ся. Застегнутый— за-

стёбнутий.^
Застежка —застіжка, ки.
Застеклить —засклйти, зашклйти, завё-

■ сти під скло (Засклйти вікна.
Портрет завести під скло).

Застенок —катівня, ні; заотінок, ика; мі-
сце катування.

Застенчивый —несмілий, сорбмливий.
Застигать, застигнуть— застукувати, за-

стукати (Батько іх застукав),
захбплювати, захопйти (о дожде
и т. п.) спітката (Лихо спіт-
к а л о).

Застилка —I) застёлювання, ння; засте-
лйння, ння; II) застілка, ки (пред м.і.

Застой —застій, тою; перестанок, нку.
Застрагивать,   застрогать —заструтувати,

застругает.
Застранствовать— замандрувати,   поман-

друвати, пітй в мандри.
Застраховать, застраховывать —застраху-

вати, застрахбвувати.
Застроивать, застроить — забудбвувати,

забуідувати,    ѳастроювати,    застр&іти.
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Затруднять

н І X г о(Великий    майдан,
його не забудбвуе).

Застреха, застрех —стріха, хи.
Застрешина —застрішшя, шшя;    застрі-

шок, шка.
Заступать, заступить,-ся— I) заступает,

заступйти кого, що; заступается, за-
ступйтися за кого, за що; П) обстава-
ти, обстбяти кого, що; обороняти, обо-
ронйти.

Заступник,-ца— заступник, ка; заступни-
дя, ці; оборбнець, ння.

Заступничество —заступниптво, ва; обо-
рбнництво,  ва;   обставання, ння;  об-
стбювання, ння.

Заступ —заступ,   па;   лопатка,   ки;   ри-
скаль, ля.                                     у

Застучать,-ся — застукает,    загрюкати;
(глухо) —затупает;   заторохкотіти  (о
возе);   заколотимся   (о   сердце);
зацокотіти (о   зубах); запюкати (то-
пором).

Застыдиться —засорбмитися. >

Засудить— засудйти,  присудити,  осуди-
ти   (Засудили   на   рік   у   вяз-

ни ц ю).
Засуетиться —заклопотается,   забігатися,

заметушйтися.
Засуха— засуха,    хи;    посуха, хи;    су-

ша, ші.
Засушина— сухар,    ря    (из    хлеба);

супшя, ні (из овощей).
Засушка —засушування, ння; засушіння,

ння.
Засылка — засилання, ння;    заслання,

зсилання, ння.
Засыпка— засилання,    ння;    засипання,

ння.
Заседание —засідання,   ння.   Заседать-

загадает.
Засека— I)   засіка^ ки;   січа,  чі;  П)  за-

казнйй ліс; заказник, ка.
Затаивать,   затаить,-ся— нритаювати, ся;

притаіти,  ся;  затаювати, ся;  затаіги,
ся; ховатися з чим-нёбудь.

Затаскать, затаскиаать,-ся — затаскает,
ся; занбсити, затаскувати, занбшува-
ти, заволіктйі, заволікати;  (м н о г о) —

позаволік&ти, позатаскувати.
Затачивать,  заточить— загбстрювати, за-

гострйти, витбчувати, вйточити; (м н о-
г 0 ) —позагбстрговати, повитбчувати.

Затащиться —зайти,    забрести куди, до
когб   (Оцё  по  дорбзі й  до  вас
забрів, хоч і дорога погана).

• Затвердевать,   затвердеть — твёрднути,
твердішает, затвердіти,   затвердіщати,
затвёрдніути;   <о   глин е)—т.ужавіти,
загужавіти, (о к о ж е)—птаірубнути.

Затвердение —затвердіння, ння; затвёрд-
лість, лости.

Затвор— замичка, ки; затворка, ки.

док;  вйдумки,  ок; ви-| Затеи —вйгадки,
тівки, вок.                            .

Затейливый— вигадливий, штучний %

Затейник— вигадник, ка; штукар, ря.
Затем— I) пбтім, після цього. після тбго,

далі. Затем что— через те; тим що.
Затем чтобы— на те; для того, щоб.

Затекший —затёклий.
Затерзать —замордувает, замучити.
Затеривать, затерять,-ся — загублювати,

ся; загубим, ся; згубити; (много)—
погубйти, ся; розгубити, позагуолюва-
ти   позгублговати, порозгублговати.

Затесаться - втёртися, ветснутися
(Втёртися до гурту).

Затихать, затихнуть— затихнути, ущух-
нути (Буря ущухла); стихает,
стйхнути; (о разговоре) умовка-
ти умбвкнути, замовкати, замовкнути.

Затишье— I) 'безвітря, ря; тйща, тшні;
на войн е)— тлхошір'я, передшнок;
II) затишок, шка; затінок, нка.

Затмение— I) затемнения, ння; затемнін-
ня ння; II) темнота, та; заморока,
ки (На ньбго найшла якась
заморока).                                 ,

Затолковать— затлумачити, почати з ясо-
вувати.   Затолковаться— забалакатися.

Заторжествовать— засвяткувати.

Затормозить— загалвмувати,    затормози-

ти.
Затормошить— засшати, засмикати, за-

шарпает.
Заторник —браговар, ра.
Зато ро п иться— заквапитися, захапатися,

поспішатися (Так захапалися,
щойхлібазабули).

Затосковать— засумувати, занудьгувати,

заясурйтися.                                , ,

Заточение— I) заслання, ння; ув язнен-
ня, ння; неволя, лі; П) загбстрювання,
ння.

Заточенник— засланець,    нця;    в язень,
зня; невільник, ка.                 /

Заточений — Б   засланий,   увязнений;
П) загбстрений.

Затрата— вйтрата, ти; видаток, тку.
Затратить,  затрачивать— вйтратити,  ви-

трачувати, тратити, витрачати (Т і л ь-
ки вйтратив грошей, а тблку
мало).                ,

Затрубить— засурмити, затрубити (Лит-
ва,  на  труби  засурмила).

Затруднение— перешкбда", да; завада, ди;
трудність, ности; заморока, ки; труд-
ного!, ів (3 боре мо в с я к і пере-
шкбди. Привйк поббрювати
всякітруднощі).                   ,

Затруднительный— трудний, трудливий,
сутужний, морочливий. Затруднитель-
ное дело— трудна (велика) справа. __

Затруднять,    затруднить — утрудняги,
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утрудяйти, перешкоджати, перешкб-
дити, заважати (кому), на перешкбді
ставати, гальмуваш, загальмуватн.

Затрудняться —вагатися в чом,у, заморб-
чуватися чим.

Затрунить —заглузувати, закепкувати з

кого, над ким.

Затухли й —тухлий, притухлий.
Затухший —ѳгаслий, загаслий.
Затхлость —задхлість, лости.

Затычка — заличка, ки; заткало, ла

(сделанное  из   тряпок).
Затяжка —I) затягання, ння; II) (для

затягивания) —поворбзка, ки; по-

ворбзки, ок; III) тяганйла, ни; прово-

лочка, ки.

Заурядний —звичайний, абй-який.
Заусеница —задірка, ки; дерйкожа, ян

(на пальцах).
Зауторник — долото, та (жолобчасте);

уторник, ка.

Зауторщик —ббндар, ря (що пробить
угори).

Захаживать —захбдпти, завертати (до
кого).

Захват —I) захбплення, ння. Слушать с

захватом — слухати з захбпленням;
П) (чужого) —захбплення, грабуван-
ня, ння.

Захватывать, захватить —I) захопйти,
захбплговати; П) застукает, застукува-

ти, злапати кого; III) загарбати, захбп-
лювати, пограбуватя що чужё. Захва-
тить на месте преступления —піймати,
спіймаш на гарячому вчйнку.

Захватливый —хапкйй, загреб$чиіі, ха-

пѵн, на.

Згхворать —заслабнути, захворіти, зане-

дужати   (3 я г л а б на т и ф).
Захолодеть —захолонут.

Захотеть —захотітн.   схотіти,    закортіти,
забажати, заманути; (с е й ч а с) —при-

спічити^ (П р и с п і ч л л о   так, що й

.хви лини не пі дожде).
Захудать —I) схуднутн, змарніти, з тіла

спасти; П) чуббжіти, звёстися з хазяй-
ства.

Зацепка —зачіпка, ки (Він шукае

лиш ё за чі it к и).
Зачастить, зачащать —зачащати, занади-

тися, вчащатп (Д е не л ю б л я т ь,

н.е бѵвай, д.е. л id б л я ть— н е
в ч а щ а й).

Зачахнуть— зачахнути, захйріти, помар-

ніти.

Зачеркивать, зачеркнуть —закрёслговати,
закрёслпти, вичіркуватн, вичоркнути,

повичіркуватн (Д і л о в 6 д з а к р е-

с л и в на и и с а н.е).
Зачеркивать, зачернить — зачётшовати,

зачернили,   замазуватй,     забрудннта;

(о много м) —позачёркуваш, позама-

зувати, позабрудшоватп.
Зачерствелый —зачерствілий,  запёклий.
Зачертить, зачерчивать —зарпсувати, за-

рисбвувати, зазначити, зазначатя.

Зачесть, зачитывать —зарахувати, зара-

хбвуваш, защитати, защйтувати, залі-
чйти, залічувати.

Зачет —зарахбвання, ння; зачисления-
ння. Не в зачет —без зачисления.
Брать, давать в зачет —брати, даватж

вперёд, на одробіток.
Зачинщик —привідця, ці; зачйнник, ка^

заводчик, чика.

Зачетная квитанция— квиток на залічені
грбші.

I Зачем —чбго, на що, на віщо, чому.

Зашатать,-ся —захитатп, ся; захйлувл;-
ти, ея.

Зашвыривать, зашвырнуть — закидает,

закинута, шпурляет, шпурнути, за-

шпуритп,  запіпурнути. _

Зашевелить, -ся —заворушгітн, ся; (м н о-

г о) —закишітн, закомашйтися.
Зашеина —I) карк, ку; лотйлиця, ці;-

ошййок, ка. По зашейку —по потй-
лиці, дали потйлишника. .

За ш еле ц —захожий.
Зашибать, зашибить —I) забивает, забй-

тп (Забити пальця); II) заробля-
ти, заробйти. Зашибать деньгу —зароб-
лжги грбші; III) запивали, вкндатися,

вигіінутися в горілку, пійцтво.
Зашивка' —I) зашивания, ня; П) зашйте

(місце).
Заштатный —нозаштатшій.
Защекотать— залоскотатіі.

. Защелка —клямка, ки;  яащіпка, ки.

Защита— I) оборона, ни; заступления^

ння; заступания, ння. Подыматься на-

защиту —ставати до оборони; II) за-

слона, ни; захист, ту.

, Защитить, защититься— обороним кого,,

обороняется від кого, захистйти кого,
захистйлися, заступлтпся за кого.

Защитник —правозаступник, ка; захйс-
ник, ка.

Защититель —оборбнець, нця; заступник,,

ка.  Защитительный —оборбпний.
Заезжать, заехать —заіздйти, джу, йпг,

йтъ; заіждясали, джаю; заіхати. Заез-
живать—заіжджувати. Заезжая — на,-

13Д0М.

Заявитель,-ница —зайвнттк,  ка:    заявни-

ця, ці.
Заявка— заявка, ки.
Заявление —заява, ви (до кого).
Заявлять,   заявить —заявляли,     заявите

комѵ, сповіщати, сповістйти кого.

Звание —званий, ння; стан, ну.

Звательный   паідеж —клйчний   віідмінок..
-   нку.



Звать —1) звали, клйкати, гукает кого;
(приглашать) — запрбхувати, за-
просйти; П) (н а з ы в а т ь с я)— звати-

ся, прозиватися.
Звезда —I) зоря, рік, зірка, ки. Неподвиж-

ные звезды —непорушні збрі. Подвиж-
ные звезды —рухбмі^ збрі. Полярная
звезда —бігунбва зоря. Падающая звез-
да— літавець, вця. Путеводная звез-

да— провідна зоря. Пятиконечная звез-
да —п'ятавутня зірка; П) (орде н) —

звізда, здй.
Звездины —зорйни, йн; червбні хрести-

ни, йн.
Звездистый —зірчастий.
Звездить— I) зоріти; II) (со в ерш. об-

р я д) —зорйти.
Звездный— зорянпй. Звездно— збряно.
Звездообразний —зорястип.
Звенеть — дзвеніти, дзелёнькати, дзе-

леньчати, дзеленькотіти. Звенящий —

дзвенйчий (голос).
Звено— ланка, ей (в лаяцюзі й громад-

ка)   (П і о л ё р с ъ к а ланка).
Вееровидный— звірялий, звірвуваетй.  •

Звероловство —звіролбвство, ства; ло-
вёцтво, цтва; мислівство, ства. Зверо-
ловный —ловёцышй.

Зверство— звірство, ства; лютість, тоста.
Звонкий— дзвінкйй, голосяйй. Звонкая

монета— дзвінка монета; (м е д н.)—
мідявй, ків.

Звук —звук, ку; голос, су.
Звучать— звучали,  бреніет.
Звучни й —гучнйй, голоснйй.
Здание— будйнок, нка; будбва, вп; _бу-

дівля, влі. Каменное^здание— мурова-

иий будйнок, вам'янйщя, ці.
Здесь —тут, т.утечви, ось тут, ось де.
Здешний —тутёшній.
Здороваться— здорбвкатпея, вітатпся на

добрйдень     давали,     ручкатпея    (з а

РУКУ).
Здороветь— здоровшаш, здоровішает.
Здоровый— Б здоровий; II) (сильный)

—дужий, времёзний (Дужий чо-
ловів); III) (о в о д е)—погож ли;
IV) (воздух, пища и т. п.)— здо-
ровий..

Здоровяк— міцнйй; (груб о)— здоровило,
бёцман.

Здравомыслие — розсудливість, воста;
здорова дѵмка. Здравомыслящий—
розеудливий, здорово'! думки.

Здравый— здоровий. Здравый смысл-

здорова думка.

Зевака— I) роззява, вп; П) гава, ви. Зе-
вать —гави ловйти.

Зевание —позіхання, ння.
Зеленоватий— I) (недоспел ы й)— зе-

ленкуватий,   надзелень,  'недостиглий;

II) (ц в е т)— зеленуватий, зеленящий,
зеленастин.

Зеленый— I) зеленил; II) неспілий, не-
достйглий, нестйглий.

Зелье— I) зілля, для; П) отрута, тп.     ^

Земельный — земёльний, грунтоввй.
Земельный вопрос —земёльне питания.

Землевладелец— землевласипк, ка.

Земледелец— хліборбб, ба.
Земледелие— хліборобство, ва. Земледе-

лием заниматься— хліборббствувати.
Землекоп— копач, ча; грабар, ря. Земле-

копный —грабарськйй, землекбпний. _

Землемер— землсмір, pa; меясовик, ка;
межовщйв, ка. ■

Землемерие— землемірство, ва.              t

Землемерный— землемірний.
Землеописание— землёпис, су. Землеопи-

сательный —землепйсний.
Землепашец— хлібороб, ба; землероб, ба.
Землепользование — землекористування,

пня.
Землеройка —польбва млща.
Землетрясение— землетрус, Gy; трус, су.
Землеудобрение —угнбговання землі.
Землеуправление — земуправління.
Землечерпательный — землечерпальний.
Земля— I) земля:, лі; грунт.ту. Земля дев-

ственная —цілина, ни. Земля вспахан-
ная— рілля, ллі. Земля отдохнувшая
—переліг, логу. Земля усадебная —са-
дГібна земли, грунт: И) врав, ю; кра-
Іна, ни; суходіл, долу. Земля Херсон-
ская —Херсбнський край.

Земно— до землі, до долу.
Земноводный —земновбдшій, плазун, на.
Земной— I) земнин-, світовйй. Земная по-

верхность—поверх земш'гй, земна по-
вёрхня; II) земной поклон— дозём-
ний, уклін до землі.

Зеркало— дзёркало, ла; люстро, ра; свід-
чадо, да.                       ,

Зерно— зерно, на; зернина, ни. Зерно
жемчужное —перлина, ^ ни; пёрло, ла.
Зерно маковое —мачйна, ни.. Зерно
просяное— проейпа, ни. Смешанное
зерно— суржик, ку; (остаток _п о-
сле о ч іі с т к и)— пбслід, ду; одвійки,
йов, ків.

Зерновой— зерновйй.     Зерновой   хлеб—
лашнй, ні; збіжжя, жжя.

Зерноочистный —зерноочійстнпй.
Зернохлеб —зернохліб, бу.
Зернохранилище— хлібнидя, ці.
Зигзаг— кривулька, ки;  зигзаг, гу.
Зиждитель— фундатор, ра.
Зима— зима, ми. Зимою— зимою, узімку,

зимбвоі добй.   Зимний— зимовий.  Зи-
мование —зимівля, лі.

Зинзубель— гёмбель, бля.
Злаки— зілля, лля; травийсті   рослипи,

лин.



Злить 132 Зуб

Злить,-ся —злйти,  ся;  сердимся;  гніва-
ти, ся; лютувати, ся.

Зло —I) лихо, ха; кривда, ди; шкода, да:

зло, зла. На зло —на злість, на лихо;
II)   (нареч и е) —зле   (зрбблено   що),
люто (подавимся).

Зловестник —лиховіснив,  ка.   Зловещий
----ЗЛОВІЩИЙ,   ЛИХОВІСНИЙ.

Зловоние —смбрід, роду.

Зловонный —смердючий.
Зловредний —шкідлйвий.
Злодей —лиходій, дія; злочйнець, нця.

Злодейство —лиходійство, ва; злочйн-
ство, ва.

Злой —злйй, лихйй. Злой рок- —безта-
лання, недбля, лиха доля.

Злокачественный — шкідлйвий, небез-
пёчний, лихйй.

Злокозненный — каверзний, пакосний.
Злокозненный человек —каверзник, ка.

Злонамеренный —злоумйсний.
Злонравный —злослйвий.
Злополучный, злосчастный — бідолаш-

ний, . безталанний, бездбльний, не-

щасний.
Злорадство —лиха втіха; злорадство, ва.

Злословить —лихослбвити.
Злоумышлять —зломйслити, злий намір

мата на що. Злоумышленный —зло-

умйсний.
Злоупотребить, злоупотреблять — наду-

жійти, надуживам, на зле уясйти, зле

уживати, зловжйти, зловясйвати.
Злоупотребление —зловживання, ння.

Знаемо —звісно, відомо, знало. Знаемый
—знаний.

Знакомить,-ся —знайбмити, ся. Знако-
мец, знакомка —знайбмий, знайбма.

Знакомство —знайбмість, мости.

Знакомый —знайбмий. Быть знакомым —

знамся з ким, на чбму (Я добре
знаюся на правах).

Знак— знак, ву; признака, ки; ознака,

ки; (от раны) —шрам; (от удара)
—синяк; (после осп ы) —ряботйн-
ня, ння. Знаки достоинства —клейнб-
ди, ів. Разговаривать знаками —на ми-
гах говорйти. Знак препинания —роз-

ділбвий знак. Цеховой знак — чі-
шка, ки.

Знаменатель —знамённив, ка.

Знамя —прапор, ра; стяг, гу.

Знание —знания, ння;  знаття, ття  (К о-

л Игб з н а т т й).
Знать —знати, тямити. Дать знать —да-

та, подати вістку, сповістити. Дать
себя знать— в тямки датися, в знаки

датися. Знать грамоте —письмённим
б^'ти. Знать толк в чем— знатися на

чбму; П) знати, мабуть, десь (Ма-
б у т ь, у шкблу ходив, що все

знав).

Значение —значіння, ння; сила, ли; ва

га, гй.
Значительно —значно, чимало, довблі.
Значить —I) значим, визначати. Что это

значит —що це значить; II) важити

сйшу, вагу мата. Эти факты много

значат —ці факта багато важать, ма-
ють вагу.

Значиться —I) значимся; II) бути впй-
саним. Значится по книге —вписано в

.   ЕНЙгу,   ДО   ЕНЙГИ Ѵ

Значок —ізначбв, ка.

Знающий —знагочий, тямущий.
Знающий —знавёць, вця.

Знобить —морбзити, холодйти. Знобит^
морозить, хблодом берѳ.

Знобь —дригбта^ ти; дрижавй, ків (о т

холода).
Зной —спёка, ки; пекбта, ти; жарбта, ти.

Зодчество —будівнйпдво, ва.
Зодчий —будівнйчий.
Золотник — I) (в е с) золотник, ва;

П) кляпва, ки; хлипок, пка (в н а-

с о с а х); ПІ) розподільник, паророз-

подільник (в паровой машине).
Золотушный —золотушнивий.
Зольник —попільнйк, ка. Зольный —по-

пільнйй.
Зритель —I) тлядач, ча; И) свідов, дка.

Зрелище — видбвисько, ка; видбви-
ще, ща.

Зрелость —сшлість, лости; стйглість, по-

ста; достйглість, ости. Аттестат зрело-

сти —атестат достйглости, матура.

Зрелый —Т) спілий, стиглий, доспілий,
достиглий; II) дорбслий. Умом зрелый
—рбзумом дійшлий.

Зрение —I) зір, збру. С моей точки зре-

ния— з моеі точки збру, на мою дум
ку; II)  виспівання,  ння;  доспівання,
ння; достигання, ння.

Зрячий —видючий, ^зрячий.
Зубец —зубёць, бця; вйзубень, бня; за-

зубень, бня -(що вотуиае).
Зубило —I) зубило, ла; П) шрубень, бня.
Зубить —зубити, визублювати; (м н о г о)

—позубити, повиз-ублювати; шрубйти,
пошрубити.

Зубоскалить —скалити, шкірити зуби,
глузувати з чбго, кбго. Зубоскал —сва-

лозуб, ба.
Зубри на —щербина, ни.

Зубчатый— зубчатий, зубчаетий. Зубча-
тое колесо —палечне колесо (в м а ш и-

н а х).                            '

Зуб —зуб, ба. Зубы передние— перёдні
зуби. Зубы коренные —вутні зуби. Зу-
бы молочные —молбшні зуби. Сжать
зубы —зціпити зуби. Точить зубы —

гострйти зуби. Щолкать зубами —кла-
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цати  зубами.  Лишиться зубов,- обез-
зубіти.

Зудение —свербіння, ння.
Зыбкий— I) хитййй, хибкйй; II) тряский,

грузькйй.     Зыбкое     место— трясови-

на, ни.                                               , ч

Зять— I)    зять,   тя    (дбччин    чоловік),
II) швагер (чоловік сестрин).     -

И

И <с о ю з)— і, й, та (I в а н і И ет р о. П е-
тр 6 « 'Павло. Петр 6 та Семен).

Ибо— бо, тому що, через те, що, етм що.
Игла— I) гблва, ки; гблочка, ки. Как на

иголках— як на шпичках; II) (у н е к.
жив.) —гблка,  щетина,  ни;  колючка,
ки; Ш) (у растений)— хво'іна, ни;
хвоінка. ки;  глйця, ці.  Иглица— гли-
ця  ці   (д л я и л е т е н и я с е т е й).

Иглистый— ігольчаотяй, териистий. 'Игло-
ватый—колючий,  гольчастий,  остюку-
ваетй.

Игнорировать— нёхтувам ким чим і що,
ігнорувати вим, чим, кого, що.

Иго —ярмб, ма; вормйга, ги; неволя, лі.
Играние— грання, ння; граття, ття.
Играный— граний.
Играть— I) гратися, бавитися, веселйти-

ся, пустувати; ~П) грати, вигравати
(Сврипва грае); III) грает, уда-
вам (Грати серйбзногочоло-
віка); ГѴ) грати, шумувати (про ви-
но, тісто й т. и.) (Вино грае, шу-

*муе). Играет судьба— доля жартуе.

.   Игривый— жартовлйвий, жвівий.
Игрок— грач, ча; ігрёць, ѳцй; (на бан-

дур е )_бандурйст, ста"; (на кобзе)
—кобзар, ря; (н а с к р и л к е)— сврип-
ник. Игрок в карты— картяр, ра.

Игрушка —вйграпжа, ки; цяцька, ки; за-
бавка ки. Это для него игрушка— це
йому за вйграшку (легко зробити).

Идеал— ідеал, лу. Идеальное число— іде-
аиьне число.    Простой  идеал    (мат.
т е р м і н) —ідеал первісний.

Идея— ідёя, ё'і; # думка, ки   (Соціялі-
стйчна ідёя,  думка).

Идиот —ідібт, та. Идиотизм— ідіотизм, му.
Идти— I) іти, йтй (іду, ідёш, ідё). Итти

напрямик— -простувати,    просто    йти.
Иттй       прихрамывая — шкандибати,
шкатульгати..   Итти    следом— слідвбм
ітй. Идет слух, молва —чутка йде, по-
гол'бска йдё. Идем, идемте— ходім, хо-
дите.   Идет— добре, гаразд.  Сделайте
это хорошо, идет? —зробіть це гаразд,
добре?   II)    (счастье   идет)— ща-
стать, ведёмся, таланйм. III) Идет к
лицу —лйчита.

Иждивение— утрймання, ння; кошт, ту.
На моем иждивении— па мойбму утри-
манні, на мій кошт, мо'ім коштом.
Иждивенец— -утрймачепь, нця.

Из— з, із, зі, зо. Из всех сил— яко мога,
чим дужч, що сйли, з усіёі сили. Из-
за— з-за. Из-за вас я поссорился с ним
—через вас я посварйвся в ним. Из-
под— з-пѣд. Работать из-за барыша -

працюваи для зйску. Из этого сле-
дует —з цьбго вихбдить.

Изба— хата, ти; мазанка, ки (и з
глины). Сборная изба— зборня, ні.

Избавить, избавлять.-ся— визволши, ся;
визволяти, ся; вйрятувам, ся; вирятО-
вуватися,  збутися,  позбутися  (лиха).

Избавление — визвблення,  ння;  ряггу-

нок, ку.                           ,

Избегать, избегнуть— уникам, уникнути,
ухйлятися, ухилйтися (У X и л я тис я
від об6в'язків),_ цурамся (Він
цураетьсяменё).

Избежание— уникання, ння. Во избежа-
ние >—уникаючи, ухиляючись від; щоб
не, щоб уникнути.

Избездельничаться— розледащіти, роз-
паскудитися.                                ,

Избивать, избить— I) вибивати, вибитя,
II) побивати, побили. Избитый— поби-
тий, знбшений. Избитое выражение—
знбшений вйраз. Избитая обувь— стбп-
тане вэуття.                                 ,

Избирать, избрать— вибирати, вибрати
вогб, обйрати, обібрам (В и б юр а т и
на старосту, на голову); (го-
лосованием) — голосувати       (за
кого).

Избиратель— виборець, рця.
Избирательный— вйборчий. Избиратель-

ное право— вйборче право, ва^.
Изблизи, изблизка— зблйзу, зблизька.
'Избороздить— покарбувати, почеркам.
Избрание— обрання, ння. Избирание—

вибирання, ння; обирания, ння.
Избранный— I) вйбраний, ббраний (на

кого, що); П) добірний, вйборчий.
Избранное общество— добірне товари-
ство, ства.

Избыток— достаток, тку; г розкгш, копта;
надвйшка, ки; зайвина, ни. С избыт-
ком —з лйшкою.            ,             ;

Изваяние— I) різьба бік; різбярство,
ства; II) статуя, y'i.

іИзваять— вирізати (и в дерев а), виби-
ти, вйлити (и з м е т а л л а), вйліпити,
плю, йш, пить (из г л и н ы).

Изведывать, изведать— вивідувати, ви-
відам, дізнавати, дізнати, зазнавати,



Изверг 131 Издано

зазнает (чогб). Изведанный— дізнаний.
Изверг— недблюдок, дка; кат, та; катю-

га, ги.

-Извергать, .извергнуть— викидали, вйкя-
нути, скидали, скйнути.

Извериваться,   извериться— зневірятися,
зневіритлся  (Я в тобі остатбчно
зневіривс я).

Извернуть,-ся;     извертывать,-ся— вйвер-
нутися, вивертатлся, вйкрумтися, ви-

кручуватися.
извести,  изводить— 1)  вйвести,  вивбди-

ти; ■ II)   згубйти,   страчувати,  нйщити
кого, що; Ш) потратнти, перевбдити.
Извести средства— потратим кбшти.

Известие— звістка, ки; вість, ти; вістка,

ки. Известия исполнительного комите-

та— Вісті виконавчого комітёту.
'Известить,  извещать— сповістйти, спові-

піатл, подати, подавати звістку.
'Известка,    известь— вапно,   па;    вапна,

ли. Известковая печь —яма, ми; горн,

на.    Известковый— вапняний,    вапня-

нець, нянця.

Известно— звісно,   відбмо,    відбма   річ.
Привесть    в    известность— вйяснити,
з'ясувати.   Насколько   мне  известно—

оскільки мені відбмо.
И'вестный  по   своим   трудам— відолпій

сво'ши   працями,    славний   зі   своіх
праць.

^Иэвестняк— вапнйк, ку (к а м е н ь).
'Извет— донос,  су;  вйказ,  зу.

"Изветшалость— зістарілість,  лости.     Из-
ветшалый — зістарілий,      знбшений

- (3 н 6 ш е н а  одёж а).
"Извечный— предковічний,   зпередвічний.
чИзвещать,   известить— повідомляти,   по-

відбмити,  сповіщам,   сповістйти,  по-

дати, подавати звістку.
'Извещение— повідбмлення,     ння     (про

.   що);  звіеіка, ки;   оповістка, ки;  ого-

лбска,  ки.

Извилина— кривпна, ни; закрут, ту; ко-

ліно, на (р е к и).
Тіэвилистый— крпвйй,  кручений,  колін-

ікуватий. Извилистая река— колінкува-
та річкя.

^Извинение— впбачання, ння;   вибачіння
ння; перепрбсини, ин. Попросить из-

винения — перепросйти, перепроліам

кого.   Извините — вйбачте,   лробачте
імені).

^Извинить,     извинять —вйбачити,    вйба-
чити, вибачати кому що,  пробачити,
пробачати,    дарувати  кому   що   (Да-
РУйтеменіігацьбмуслбві).

^Извлекать,   извлечь— витягам, вйтягти
добувати, добути.  Извлечь из опасно-

сти— вйрягувати. Извлечь пользу— вй-
користуватл,   вйвористати,   спожижу-

нати.   Извлекать   корень   (мат ем.)—

Б, добувати кбрінь, кбрішовати, витя-

, гати, вбрінь; II) (д е р е в а)—корчува"-
ти, викорчбвувати, викорчуватп. Извне
—зовні, знащвіру.

Извнутрь —з серёдини.
Извозничать —фірманити,     візникувати,

чумакувати (на волах).
Извозчик— фурман, на; візннк, ка; під-

вбдчик, ка; чумак, ка- (на волах).
Изворачивать,-ся;       изворотить,-ся —ви-

вертати,    вйвернутися;    викручувати,

-   ся; викрутити, ся;  обернутися, обер-
татися.

Изворотливый— меткий,   ви-вертжйй,  вй-
крутень, тня.

Извратить, извращать— перевернути, пе-

ревертати, перекрути ти, перек'ручува-
тп   (П р о м б в е ц ь   перекрутив
думкй).     Извращенный    1(імысль,
ело во) —перекручен ;ій; (ч е л о в е тс")
—зіпсбваний.

Изгадить —вйпаскудиет, споганити, згй-
дити; (многих) —попаскудиет, погй-
дити.      Изгаживать —випаскудягувати,

позапогашовати, Позапасвуджувати.
Изгибчивость —гнучкість, кости.    Изгиб-

чаты й —гнучкшй.
Изгладить,^ изглаживать,-ся— I) вйрівня-

ш, ся; вйгладим, ся; вирівшовати, ся;

вигладжувам, ся; II) знйкнути, зни-

кати  {3 и й к н у т и  із    п а м ' я т и).
Изгнание —вигнапня, ння. Изгнанник, -ца

—вйгнанець, нця; вйігнанка, нки.

Изгнать,    изгонять— вйгнати,   виганяти;

(о^    м н о г и х) —повпгбнити,    Повига-
няти.

Изгородь,  изгорода —огорбяса,  жі:    тин,

ну;   (з  хворост у) —пліт,  плоту;   (е
колье в) —частокіл, колу. Живая из-

городь —ядавопліт, плоту; обсада, ди.

Изготавливать, изготовлять, изготовить —

готувати, лаштувати, зготуватп, злаш-

тувати, лагодити, налагодим.        '

Изготовление —готування, ння;    вйтоту-
вання, ння.

Изгряз н ить —забруднйти.
Изгуляться —зледащіти, розледащіти.
Издавать,-ся, издать,-ся — видавати, ся:

вйдати, ся.

Издавна, издревле —здавна, з давніх да-

вен, з давнього часу, з давніх часів;

(а  незапамятных  времен)   —

зпоконвіку.

Издалбивать,     издолбить— видбвбувати,
вйдовбати, подовбати, повидбвбувати
в чбму.

Издалека, издали— здалека, здалеку, зла-

ля, віддалекй, оддалік, оддалекй (В е-

сёлі здалека палат и).
Издание —видання, ння.

Издано— видано.  Издано на  мой счет —
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вйдайо моім коштом. Издано  на счет
академии —видано коштом Акадёміі.

Издатель, -ница —видавёць, вця; вида-

внйця, ігД-
Издательский —1) видавнйчий (Вида в-

нйча Опілка «Слово»); II) ви-
давців, видавнйцький (В и д а в и й-
ц ь в а справа).

Издательское дело —видавшіча справа.

Издательство —видавнйцтво,  цтва.
Издевательство —глум, му; знущання,

ння; наруга, ги. Это сплошное издева-

тельство —це цілковйте знулщння.
Издеваться — глумйтися, знущатися

(К а т іі з и у щ а ю т ь с я над памп).
Изделие— вйріб, робу (М е х а н I ч л і

в йр б б и).
Издельный —задільний.
Издергать, издергивать — попіарпати,

шарпати, шматувати, пошматувати.
Издержать, издерживать,-ся —потратиет,

ся; тратитися, витрачувати, ся; вй-
тратити, ся; витрачуватпся. Издер-
жаться до копейки —вйтратитися до

копійки.
Издержка —вгітрата, ти; трата, тл; втра-

та, ти. Издержки производства —вй-
трати виробнйцтва.

Издичалый —здичілий,  здпчавілий.
Издойки —вйдійки, йок. Издойный —ма-

лодійний.
Издохнуть, издыхать —здбхнутл. зди-

хати; (м н о г о) —поздихатп, вйздиха-
ти, повиздихати (В с і т в a pis н л п о-

виздихали на чуму).
Издыхание —конання, ння; сконання,

ння.
Изжарить —спевтй, засмажитп, глряжп-

ти; (м и о г о) насмажиет, напряяшти
(Спечіть чог 6-н ё б у д ь. 3 ас м а-

жити яёчню, курча. Сипя, ж л--

ти зернят (п,о дс о дну хи).
Изжевывать, изжевать —пережбвувати,

зжувати, пережуватп. Изжевать жвач-

ку —переремигати.

Изжелта —жовтяво, .жовтёнъко.
Изжечь, изжигать— спал йти, спйлювам,

попалйти, вйпалити, ловипалювати

(все на-ч.исто).
Изжить, изживать —I) прожйтл, прожи-

вали. Целый век изжить (где-нибудь)
—звівувати; II) знйщити, цйнищити
(Внйщити погані яви чей, н е-

и о р о з у м 1 н н я і т. п.).
Изжога —згага, ги; печія, іі.
Иззелена — зеленёньво,      зеленкувато,

впрозелень.

Иззубрить,-ся —вйщербнти,   ся;   пощер-

бйтл,    позубйти.    Иззубриваться — ви-

щёпблюватися     (Позубйти    п й л-

ку).
Иззяблый —змёрзлий.

Излавливать,  изловить,-ся —иовйти, злр-

вйти, злбвлювати, піймати,  сшймати-.
Излагать,   изложить —викладати,  вйкла—

сти   (В іі к л а с т и   план  заду м а- ■

но і и р а ці).
Изладить,   излаживать —зладнати,  злад—

нувати, налагодпти, здагодити, сиоря-
дйти,        спорядясатн        (3 л а д л а т л
справу, як с л і д).

Изламливать,   изломить,    изломать,-ся—
злбмлювати, - зламати, ^' ламам,  злом й--
тп,  поламати,   поломили,    розламати...

розломйти.
. Излежалый —злёглий,  залёглий     (Злё-

г л е с і л о).
Излежаться,  излеживаться — 1) злѳжати—

ся, злёжуватися; П) зледащіти, розлі-
нуватися.

Излениться — зледащітл, > розледащіти,,
розлінувается,     розлінлтися      (Б е зг
д I л а легко р о з л е да щ 1 т и).

Излечение— лікування, ння.
Излечивать —вилічувати, внгбювагн (ра-

ну), вилікбвувати.  Излечить —вйлічи-
ти, вйгоіти, вйлікувати.

Изливать, излить,-ся —1) впливати,^  ви-
лити, ллю, ляеш; П)_ внявлятп, вляви-
ти,    виказуватп,   вйказати,   вйявити...
Излить на кого милость —вйказатп ко-

му ласку.
Излиневать— пографйм,   флю,   фиш.
Излишек —лйшок, ку;  оайвина, ни;  пе-

ребір, бору (грошей). С излишком —з=
лйшкою, над міру, узайвину/.

Излишество —рбзкіш, коши; надмір, ру-
Излишний— зайвий, лйшнііі. Излишне —

зайва руч,  надто   (слишком).   Из-
лишняя  переписка —зайве    листуван-
ня.   Излишние    разговоры —зайва ба-
лаканина.

Излияние— I)    вл'лив,    ву;    виливання^
ння; II) вйявлення, ння.

Изловчиться— привчйм,    набитн    руку~
(в якбму-нёбудь ділі).

Изложение —вйклад,    ду;     викладапня^.

ння.
Изложенный —I)  зазначений; II) внкт-а—

дений.    Вышеизложенный — вищеза-

значений.
Излопаться— лотріскамся,    порёпатися'

(Руки    и о р ё п а л и с ь    в і д    хо-

лоду).               _             .

Излюбленный— улюбленпй     (Ц е  йог»--
улюблені т ёмп).

Измалывать, измолоть —змёлювати, змо-
лбти;   (м н о г о) —позмёлювати,   помо-

лоти.

Измельчить —подробили, покришйти.
Измена —зрада, ди.
Изменение —зміна, ни; переміна. ни::

відміна, ни. Изменение в личном со-
ставе —переміна   в   особбвому   скл&діт
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(персональному    складі).    Изменение
расписания движения  поездов —зміна
рбзкладу руху поіздів. Во изменение—

на зміну.
Изменить, изменить.-ся— I) змінйти, ся;

перемінйти,    ся;    переинакшити,   ся;

змііняти,   ся;   перемінлти,   оя;   пере-

иначіувати, ся; II) зрадити, джу, диш,

дить когб, зоадясувати когб. Изменить
закон —змінйти закон. Рука изменила

—рука схйбила.
Изменник,-ца — зрадник,   ка;    зрадни-

ця, ці.
Изменничать— зраджувати, джую, еш, е.

Изменничество— зрадництво, ва.  Измен-
нически —зрадлйво.   Изменнический—
зрадницьвий, зрадників.

Изменный— I)   зрадлйвий,    перемінний,
змінливий.

Изменяемость— змінність,  ности.     '
Измерение —вймір, ру;    міряння,    ння;

ббмір,  ру.   Измерение  пространства—

вимір простору. Измерение одночлена,

многочлена— вймір  одночлена,  много-

члена. Точное измерение —тбчний пб-
мір.

Измеривать,^ измерять,   измериться —мі-
рям, змірйти, вйміряти, вимірям, об-
мірговати,    обміряти.     Измеренный—
вймірений (мат. тер м.).

Измеритель— мірник, ка; вймірник, ка.

Измерительный — вимірбвий.    Измери
тельный прибор— прйлад для вйміру
вимірбвий прйлад.

Измождение— знесйлення,  ння;    знемб-
га, ги.

Измолот— умолбт, ту;  намолот, ту;  вй-
молот, ту.

Изморить— I) ^заморили, змордувам, вй-
морити,   вйбавити,   влю,   виш,   ить;

II) вигубити, вйморим; (многих)—
повигублйли,  повигублювати,  повимб-
рговати     (Вйгубили    всіх    ми-

га ё й).     .

Изморозь —паморозь, зи.

Измучивать,      измучить,-ся— змучувати,

■ся; 'змучити, ся; намучити, ся;' знемсіг-

м, ся; знамагашся (Не намучит-

ся— не   навчйшся.    Знемігся,
змучився, працюючи над ді-
ею   темою).  Измученный— знембже-
ний  (усталый),   змордбваний  (бу-
квально    замученный    чем,
ке м).

Измыслить,   измышлять— вйгадати,   ви-

гадувати,  ввмудрувам,  вимудрбвува-
М  ^вимислити,   вимишлям   (Виму-
дрбвуе,   щоб   цьбго   рёміню
стало на чбботи).

Изнанка— вйворіт, роту; спід, спбду. На
изнанку —на виворіт.

Изнасилование — згвалтування,      ння.

Изнасиловать —згвалтувати.

Изнашивать, износить,-ся —знбшувати,
ся; зносйти, ся; (об оде ж д е) —об-
шарпает, ся; (о сапога х) —стбпту-
ватися. Изношенный человек —стопта-

на, нідтбптана людина.

Изнеженный —ніжний, вйпещений,    пё-
щений.

Изнемогать,  изнемочь —знемагати,    зне-

могтй, упадает, упасти в силах, охля-

вати, охлясти, охлянути, знесйдювати,
ся; знесійлитися, висшшатися, вйсна-
житися. Изнеможенный —знембжений,
знесйлений   (Впав   знембжений
раб).

'Изнеможение —знембга, ги. В изнеможе-

нии —з   несйли.   Изнемогать   отчего —

знемагати від чбго (з горя, досади).
Износ —зніс,    знбсу     (Сорочку    до

знбсу но сити).
Износок —обнбсок,   ка;    (чащ е) —обнб-

ски, ів.
Изнурить, изнурять,-ся— зморйти, ся;

змбрювати, ся; вйснажити, ся; знесй-
лювамся, знесйлитися. Изнуренный —

зморбчений, вйснажений, спрацьбва-
ний.

Изнутри— з серёдини   (Хата загорі-
ласязсерёдини).

Изнывать,  изныть— нити, маяти, нудй-
тися,  маятися.

Изо —з, зі, зо.  Изо дна —зі дна, з дна.

Изо  дня в день— день у день,  день

пви днёві. Из-под залога освободить—
викупити з застави. Из этого следует

—з цьбго вихбдить,
вае.

Изобидеть —скрйвдиги,
з'обідити, джу, диш,

Изобилие —достаток, ку; рбзкіш, коши;

ряснбта, ти. Жить в изобилии— в до-

статках яейти.
Изобличать —вйсвідчити,   вйкрити,     по-

казали, ; доказувати.    Изобличать    во

лжи —вйвести на чйсту воду.

Изображать,   изобразить — виображати,
виобразити, змальбвувати, змалювати.

виявити,    виявляти.    Изображать    из

себя— удавати з себе (кого, що).
Изобразительность — ббразність, ноем;

образбвість, вости.   Изобразительный,-
но —6бразний,-но, образбвий,-во.

Изобресть,  изобретать— вйнайти, . вина-

хбдити, відврйти, відвривати. Изобре-
тенный —вйнайдений.

Изобретатель.-ница— винахіднив, ка; ви-

нахідниця, ці.
Изобретательность —винахідливість,   во-

сти; вигадливість, вости.

Изобретение— вйнахід,  ходу;  вйнайден-
ня, ння.

Изолировать —відокрёмлювати,   відокрё-

виникае, випли-

джу, диш, дить;

дать {когб).



мити, ізолювати. Строго изолировать—
сувбро відокрёмити, ізолювати. Изоли-
ровать провод —ізолювати лрбвід.

Изолятор— ізолятор, pa. Изолятор фар-
форовый — ізолйдюр порцеляновий.
Изоляция— ізоляція } nil. Строгая ізо-
ляція —сувбра ізоляція.

Изоморфизм— ізоморфізм, зму. Гелоедри-
ческий изом. —голоедрйчний ізом.

Изразец,  изразцы  (me.   ч.)—кахля,   лі;
пошматувати,  пошарпати.

Изоржавелый— поржавілий. Изоржавелое
железо —поржавіле залізо.

Изработаться —спращоватися,    виснажи-
тися, вйробитися.

Изразец,    изразцы —кахля, . лі;   кахелъ,
кля;   (м н.)— кахлі, лів.  Изразцовый—
кахелъний, кахлйний.

Израсходование —витрачання, ння; ви-
трата, ти.

Израсходывать— вйтратити, витрачати.
Израсходованный —потрачений, витра-

чений.
Изредка— зрідка, рідко коли, дё-коли,

коли не коли, врядйгоди.
Изрекать, изречь— ректи, чу, чеш, ^че;

мбвити, влю, виш, вить; промовляти,
промбвити, проказувати, проказати,
сказати (Промбв хоч словечко
ти, мое сердечко. Язи к не-
лравди не про м овить).

Изрубать, изрубить —порубати, посіктй,
зсіжтй. Изрубленный —посічений, до-
рубаний (А в т і м в і з к у к о з а к
лежйть дорубаний, постре-

лян и й).
Изругать— вйлаяти, облаяти, налаяти.
Изувечение —скалічення, ння; знівечен-

ня, ння; (многих) —покалічення,
ння; понівечення, ння.

Изукрасить, изукрашивать — оздббити,
оздобшяти, лрибрати, прибирати, за-
красите, закраніати.

Изумительный— дивний, дивоглядний,
дивбзний, чуднйй. Изумительно— див-
но, дивоглядно.

Изумить, изумляться— здивувати, ся;
дивуватися, дивом дивувати; чудува-

тися, зачудуватися. Изумленный —зди-
вбваний, зачудбваний.

Изумрудный —смарагдбвий.
Изуродовать —знівечити, понівечити, ска-

лічити. Изуродованный —знівечений,
скалічений.

Изучать, изучить —вивчати, вйвчити,
виучувати, навчатися, навчйтися.
Изучать украинский язык —вивчати
украінськоі мбви, украінську мбву.

Изучение —вивчення, ння; наука, ки;
студіювання   (чогб).

Из'явить, из'являть —вйявити, виявляти,

вйказати, виказувати, показати, лока-

зувати. Из гявить согласие —дати згбду.
Из'явление— вйявлення, ння; свідчення,

ння; вйказ, зу. Волеиз гявление —вйяв
вблі.

Из'ян (убыток) —шкода, ди; вада,_ди;
втрата, ти; хйба, би; ганджа, жі. С
избном —з вадою, з ганджбю.

Изъяснение —вменения, ння; тлумачен-
ня, ння; вйявлення, ння.

Из'ятие— I) вйлучення, ння; внимания,
ння (папёрів і ин.); II) ^(исклю-
чение) —вйняток, тку; вйключення,
ння; вйймка, ки.

Изыскание— рбзвідка, ки; вингукування,
ння; дослідження, ння; дознавания,
ння; розвідування, ння. Щелезнодо-
рожные изыскания —залізнйчне розві-
дування.

Изысканность— добірігість, норти. Изы-
сканный— I) добірний, вйшуканий;
II) дізнаний.

Изыскатель —дослідник, ка; розвідник,
ка.

Изыскать, изыскивать —вйшукати, ви-
шукувати, дііітй, дохбдити, розвідати,
розвідувати, дізнати, дізнавати. Изы-
скивать средства —добирати способу.
Изыскать средства —добрати способу;
(деньг и) —вйшукати, знайтй кбшти.

Изящество, . изящность —кіраса, ей; май-
стёрність,   ности.

Изящный — дуже гарний, красний.
Изящная литература— жрасне письмён-
ство.

Икорный —ікрянйй.
Икота, икотка —ікавка, ки; лйкавка, ки.
Икра —I) ікрй,, ри; ікрйна, ни_ (одно

зерно); ракова кашка; II) литка, ки;
жйжка, ки (часть ноги).

Ил —мул, лу; глей, ею. Наносной ил —

намул, лу. Занести илом —замулити.
Или, иль —чи, абб, хіба'. Или-то — абб те.

Или (т о-б и ш ь) —чи то пак. Ты или
я —ти або я. Иль пути ему все зака-
заны —чи йому всі шляхи заказано.

Иллюминировать— I) (огне м) —ілгомі-
нувати; П) (материей, краска-
ми) — розмальбвувати, розмалювати,

кольорувати.
Иловатый— мулкуватий,  глеюватий.
Именно —саме, а саме, саме як,_ власне,

як-то (В з'ізді убрали 'участь
тажі о ргаиіз аціі, а саме...
йіли) власне).

Именно,й—імённий. Именной список —

імённий, поймённий список, ребстр.
Именование— найменування, ння; імену-

вання ння (Найменування ма-
теріялів, .станцій і т. и.).

Именовать, -ся —іменувати (кого), ся ким;



звати,   ся    ким;   називатп,   ся    ким.

Именованный— іменбваний,  названий.
Именительный   падеж —називішй від-
мінок, нка.

>Іметь,-ся —мати,  ся.   Иметь  значение —

мати вагу, силу. Иметь на замечании —

мати на увазі. Иметь основание —мати

рацію.   Иметь   целью —мати   на   меті.
Имеется —е.  Не имеется —нема (нет),
немае.    Иметь    большое    значение —

багато важитн. Иметь в виду —мати на

увазі. Иметь в мыслях —мати на дум -

Hi. .Иметь действие —мати' силу.
^Имущественный — майнбвйй.     Имуще-

ственное  обеспечение —майновё забез-
лёчення,  Имущественное   поручитель-

ство —майнова запорука.

имущество— майнб,  на;  добро,  ра;   ма-

еток,  тка.  Движимое  имущество —ру-

хбме майнб, рухбмість, мости. Недви-
жимое  имущество— нерухбме    майно,
маетність, ности (и м е н и е). Государ-
ственное имущество— державне майнб.
Заповедное   имущество— заказнё  май-

нб. Общественное имущество —громад-

ське майнб. Пожалованное имущество

—дарбване майнб; даровйзна, ни. На-
следственное     имущество— спадщина,

сладкбве добро, сладок. Родовое иму-

щество— дідйчна,   дідівщйна,   батьків-
гцина;  (от м а т е р и)— матерйчна.

Имущий —замбжній, заміжний. Имущие
классы населения— замбжні класи на-

селения.
Имя— I) ім я, м'я; імёння, ння; ймёння,

ння; назва, ви; назвисько, ка. От мо-

его   имени —від  мёне ■   (Від    мене

прбспть    йогб    завітати    до

нас). По имени— на ім'й, на ймёння.
Имя, отчество, фамилия —ім'я, по бать-

кові,    та    прізвище;    II)    (и з в е с т-

н о с т ь) —слава, вй.

Инако,   инак,   иначе— I)  йнше,  инакше.

Иначе, ^как-нибудь— як-нёбудь   ынше,

якбсь йнше; II) а то   (Мо'вчй, а то

б у д е ш б й т и й).
Инвалид —інвалід, да.

Инвариант— незмінник,    ка;    іиваріянт,
нту. Инвариантный— інваріянтний, не-

вмінний.   Инв.  абсолютный —іпварі/шт
абсолютний.   Инв.   групповой— інварі-

инт грітттовгій. Инв. дифференциальный
—іінваріянт деференційний.   Инв.   ко-

нечный— ілваріянт    скшчений.    Инв.
косой— інваріянт скіснйй.

Инвентар— інвентар, ря.  Сельско-хозяй-
ственный   инвентарь— реманёнт,  ту.

Инвентаризация— інвентаризація, nil.
Инвентарный— інвентарний.    Инвентар-

ная опись— інвентарний блис, су.

ѵИнверсия— інвёрзія,   п.   Инверсийный—
інверзійний.

Индекс— указник, ка; шдекс, су.

Индивидуальный— особйстий,   індивіду-
альний.   И ндиви дуалист— індивідуалі-
ста.    Индивидуальное  дело— особиста
справа.

Индукция— індувція, ціі. Индукция ма-

тематическая— індукція   математйчна.
Иней —іней, иней, ею; наморозь, зи.

Инертный— безвладний, інёртний.
'Инерция— інёр.ція, іі; безвладність, ности.

Инженер— інженёр, pa. Инженер-механик
—іиженёр-маханик, ка. Инженер-стро-
итель —інженёр-будівннк, ка.

Инициатива— почин, ну; ініціятйва, ви.

Инициатор— ініціятор, pa.

Инкассировать —інкасувати.   .Инкассо —

інкасо.
Инкогнито— інкбгніто,    нйшкоы      (Він

п р й і х а в н и ш к о м).
Инкриминируемый   —   інкримінбваний.

Ему   инкриминируется— йому    інкри-
мінбвано.

Иногда —йноді, йнколи, часом, дё-коли,
порою.  А иногда— а як коли, то.

Иногородец— з йншого міста.
Иногородний— чужогорбдній.
Иноземец.-імка— чужозёмецв,   мця;   ізѳм-

ка, мки. Иноземный— чужозёмний.
Иностранец,-нка— чужозёмець; мця; мка,

мки;   чужйнедь,  нця;    чужанин,  на;

чужанка,   нки.     Иностранный— чужо-

зёмний.     Иностранные   языки— чужо-

зёмні , мбви.
Инспектор— іиспёктор,   pa.   Инспектиро-

вать — інспеигувати.   Инспекторский
об*езд— інспёкторський об'ізд, зду.

Инспекция—інспёкція,  ціі:    Инспекция
охраны      труда— інспёщія     охорбии
праці.    Рабоче-Крестьянская   Инспек-
ция— Робітнйчо-Селянська    Інспёкція.

Инстанция —іистанція, іі.

Институт— інститут, ту. Политехнический
институт — Політехнічний     інститут.
Институт народного хозяйства— Інсти-
тут Нарбднього  Господарства.   Инсти-
тут  Народного  Образования —Інститут
Нарбдньоі Освіти. Институт Иностран-
ных    языков —Інститут    Чужозёмних
мбв.  Институтский— інститутськии.

Инструктировать— інструктувати. (Йогб
інструктбвано    добре   в   цій
сп р аві).

Инструктор— інструктор, pa (чбго).
Инструкция— інструкція, ціі.
Инструмент— інструмёнт, нту; струмёнт,

HTyj  справйлля, лля; приладдя, ддя;'
пристрій, рою.

Инсургент— повстанець,  нця.

Интервал— перемёясок, жка; пербрва), ви;

ілтервал, лу.

Интеграл— іитеграл,   лу.    Общий    инте-

грал— загальний   інтеграл.      Простой
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интеграл— прбстий інтеграл. Интеграл
вероятности — інтёграл імовірности.
Неопределенный интеграл —неозначе-

ний інтеграл. Определенный интеграл
—означений інтеграл. Двукратный
интеграл —інтеграл подвійний. Инте-
гральное кооперативное общество —ін-
тегральне кооператйвне товарйство.

Интересный —цікавяй, інтерёсний, за-

ннтний.
Интересоваться —цікавитися, інтересува-

тися. Интересовать —дікавити, інтере-
сувати (Мене ця справа ціка-
вить).

Интерес —1)^ зацікавлення,_ ння; інтерёс,
су (К н и ж к у прочитано з і н-

т е р ё с о м); II) зйсв, ку; корйсть, сти;
вигбда, ди; інтерёс, су; (м а т е р и а л і>-

н ы й) (В і н мае до мене і н т е-

р ё с).
Интерпелировать —інтерпелювати, встав-

лять Интерпеляция —вставления, ння;
інтерпеляюія, ціі.

Иктранзитивный —неперехідний, 1 інтран-
зитйвний (Інтразитйвн а тру-
па).

Интрига —I) каверза, зи; підкіп, копу;

інтрйга, гп; II) зав'язка (в драм,
п р о и з в.).

Интриговать —крутйти, коверзувати, ба-
ламутити, каламутити, інтригуватн,
зачіпати, займати когб^ Интригант —

каверзник, ка; крутій, ія; баламут, та;

інтриган, на.

Ипотека —іпотёка, ки; заклад, ду (н е-

рухомбго майна).
Иронический — іронічний, насмішкува-

тий, глузлйвий.
Ирония —ірбнія, іі; пбглумка, кп; глум,

му.

Иск —позбв, ву. Иск предъявлять, пред'-
явить —позивати, запізвати кого, пб-
зов аалбжйтй на кого.

Искажать, исказить —I) перекручуватп,

перекрутйги, лереиначувати, переина-

чити (факты, слова); II) псувати,

нівечити, попсувати, понівёчйти (д е-

л о и т. п.).
Искажение —I) перекручування, ння; ле-

рёиначувалня, ння; П) псування, ння;

нівечення, ння.

Искалечивать, искалечить,-ся —калічитп,
ся; скалічити, ся; (о м н о г и х) —пока-

лічити, поскалічувати.
Искание —шукання, ння; шукавйна, ни.

Искапывать, ископать —I) викблувати,
вйікопати; II) локопатп, скопати, скб-
лувати, поскбпувати.

Искатель,-ница —шукал, ча; -ка, ки; шу-

кальник, ка; ниця ; ці. Искатель при-

ключений —пройдйсвіт, та.

Искательство —запобігання ласки, влё—
сливість, вости; підлёсливість, вости.

Искать —шукати; (іихоньк о) —ниш-
порити, шарити. Искать в суде —по'зи-
ватпся, доправлятйся, судом правитп.
Искать ощупью —шукати п6мацкя_
Искать предлога— шукати зачіпки а _

причёпкй, прикіючкл.
Исключать, исключить,-ся —виключати,,

вйключитн, викидати, вйкинути. Ис-
ключая— опріч, внключаючи, за вй-
нятком. Исключить из списка —вгікре-
слити   (вйключптп)  із  списка.

Исключение— вйняток, ку. За исключе-

нием—за вйнятком. Без исключения —

без вйиятку. Всем без исключения—
всім без вйнятку ѵ Исключение соста-

вляет —складае вйняток.
Исключительность —вйключність, ности-.

виняткбвість, вости; влімкбвість, во-

сти. Исключительно —вйключно (Ц іо>
справу дор^чоно вйкл ю ч н о*
в а м). Исключительный —впняткбвий^
вйключний, впімвбвнй.

Исковать —вйкуватп, скувати.

Исковеркать —понівичити, лерекрутйти,.
покривйти, перепначитн.

•Исковой —позбвний. Исковые издержки?

' —позбвні вйтрати.
Исковырять —поколупати,   покопирсати*.

Исколесить —обЧздити, обходйти, схо-

дйти, вйходити, вйгасати, оббігати.
Искомый —пгуканий.
Искони —споконвіку, спервопочатку, сие-

редвіку.  Исконный —споконвічннй.
Искоренить, искоренять — вйкоренити„

викореняа-и, знйщптп, знйщувати,,
вивбдити, вйвестп, вивбджувати;
(м и о г о) —повикоренжги, познвщува-

ти, повивбджуватп, вйнищити, вйкоре-
нити.

Искоса —скоса, скрйва.
Искра —іскра, ри; (л р и ковке я« е-

л е з а)—цйндра, ри; (от камня)—
скалка, ки; (отражение с о л н е ч-.-
ных лучей на снегу или на>

вод е) —скалка, гблка.
Искренний —щйрий, щиросёрдний. Ис-

кренность —щирість, рости.

Искривление—вйкривлення, ння; вй-
крив, ву.

Искрогаситель —іскрогаснпк, ка.

Искромсать —почикрйяшти.
Искупать, искупить —1) викупати, вн-

купити; II) пок^тувати, спокутуватне
(вину); III) (в воде) —викупати,.
скупали (в чім).

Искус —проба, би; спрбба, би.
Искусать —покусати.
Искусить, искушать —I) спокусйти, спо-

кушати, підвёсти на спокусу, підво-
дити на спокусу; II) дійтіі, доходлти„
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дізнатиоя, дізнаватися  (до  чбго), до-

свідчитися, пересвідчитися (в чбму).
Искусник —I) митёць, тця; мистёць, тця;

II) штукар, ря.

Искусно— штучно, майстёрно, вміло, хи-
тро.   Искусный —I) вмілий, вправний;
П) штучний, майстёрний.

Искусственность —гптучність, ности;  рб-
бленість, ности;

Искусственный — штучний, рбблений.
Искусственный смех —рбблений сміх.
Искусственное освещение — штучне

освітлення. Искусственные сооруже-

ния —шгѵчні будбви, спорудження.

Искусство —мистёцтво,     ва.      Изящные
искусства —красне мистёцтво.

Искушение— спокуса, си; підманговання,
ння; локуса, си; спок^шення, ння.

Испакостить — спаскудити,   споганити,

знівечити.     Испакощенный —спасюуд-

жений, знівечений.
Испарение— 1)^ парування, ння;  II) па-

ра,    ри;    вйпар,    ру.    Испарина —піт,
поту.

Испарить, -ся —вйпарити,   ся;   вйпарува-

ти,   ся;   випарбвувати,   ся;   парувати

(Вода^   вйпарилась.    Весною
землявиларбвуеться).

Испахать —з'ораги,   вйорати,    повибрю-
вати, позбрювати.

Испачкать —забруднйти, закаляти, лока-

ляти,   замазати.   Испачканный —бруд-
нйй. забруднений.

Испестрить,   испестрять — вймережити,
мерёжати;    (краскам и)— вицяцькб-
вувати;    (гвоздями) — вицвяхбву-
вати.   Испещренный —мерѳжаний,   ви-

мережаний, крапчастий.

Испечь— спектй, вйлекти; (м н о г о) —по-

випікати.    Испеченный — вйпечений,
спёчений.

•Испивать,   испить —випивати,  вйпити.
Исподволь —помалу, повблі, поквблом.
Исподлобья —з-під лбба.
Исподний —спідній.
Исподтишка —нйшком, стишка, сігід-

тйха, тйшком-нйшком.
Исполин —вёлетень, тня. Исполинский —

велетёнський.
Исполнение— виконання, ння. Привести

в   исполнение—вйконати.
Исполнитель —виконавець, вця.

Исполнительный —I) виконавчий. Испол-
нительный Комитет— Виконавчий Ко-

мітёт; II) справний. Исполнительный
служащий— справний служббвець.

Исполнить, исполнять— вйконати, викб-
нувати, зробй(ги, робйти, відб.ути, від-
бувати. Исполнять обязанности —викб-
нувати оббв'язки. Исполнить решение

суда— вйконати    прйсуд.     Исполнить

дело —вйконати,  зробйти справу.   Ис-
полнять,   исполнить волю, желание —

чинйти волю, бажання, ввблйти, вво-

літи   волю.   Исполнить   слово —додёр-
я«ати слова, справдити слово.

Исполняющий —той, що викбнуе; викб-
нуючий. Исполняющий  обязанности —

викбнуючий оббв'язки, заступник, на-

казнйй.
Использовать —вйкористати,    використб-

вувати.   Использование —використбву-
вання, ння; вйкористання, ння.

Испортить,-ся —зіпсувати, ся; знівичити,
понівичити,   ся.   Испорченный— зіпсб-
ваний, попсбваний, знівечений.

Ис п о р че н ность —зіпсбваність, ности.

Исправить,  исправлять —поправити, по-

правляти, слравити,    справляти,   на-

правити,   направлйти   що,   лагодити,

полагодити;   (м о р а л ь н о) —шанува-
тися. Исправлять должность —заступа,-

ти кого на лосаді, правити за кбго.
Испрашивать,   испросить —^просйти,   по-

проойти, прохати, попрохати.

Испробовать —спрббувати,   попрббувати,
вйпробувати,   скуштувати,   локушту-

вати   (Покуштуйте  ціёі  стра-
в и).

Испуг —ляк, ку; переляк, ку; ягах, ху;

перепблох, ху; сполбх, ху.

Испугать,-ся —злякати, ся; налякати, ся;

жахнути, ся; переляк4ти, ся; сполбха-
ти, ся; ^(о   многих) —поналякувати.

поперелякувати, лосполбхувати (0 п о-

лбхав   горобців   на   горбді).
Испуганный —злйканий,   перелЛканий.
Испытание— I) іспит, ту; II) спрбба, би;

лрбба,   би.   Испытание   материалов —

спрбба матеріялів.
Испытатель —випрббувач, ча.

Испытать,   испытывать —I)   спрббувати,
прббувати,  вйзнати,  визнавати, вйві-
дати,  вивідувати;  II)  зазнати,  зазна-

вати.   Испытать   нужду,   счастье —за-

знати   лиха,   щастя.    Испытанный —

дізпаний, спрббуваний, досвідчений.
Исскоблить —зскрёбти, вйскребти; (mho-

it о) —повискрібіувати.
Исследование —досліджування, ння; до-

слідження, ння; дбслід, ду; рбзвідка,
ки.    Научное    исследование —наукбва
рбзвідка.

Исследователь,-ница— дослідник, ка; до-

слідниця, ці; розвідувач, ча; розвіду-
вачка, чки.

Исследовать,    исследывать — дослідйги,
досліджувати, розвідувати, розвідати.

Иссера —сірёнько, сіраво.
Иссохнуть, иссыхать— 1) вйсохнути, вй-

сохти, висихати, посбхнути, посхнути

(Отрумбк  вйсох.   Дерева по-

за с и х а л и і т. д.); II) змарніти, мар-
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ніти, сбхнути, висихати, помарніти
(Помарніли ми обо е. Як без
тебе  з торя висихаю).

Исстари —здавна.

Исступление —нестям, му; несамовйтість,
тости. Закричать в исступлении —за-

кричати в нестймі.
Исступленный — нестямний, несамовй-

тий.
Иссяклый —вйсохлий.
Истаскать, истаскивать — зносйтп, ло-

шарпати. Истасканный —-зябшевий, по-

ношений, пошарланий.
Истекать, истечь —I) витікати, вйтекти,

виливатися, вйлитися. Истечь кровью

—зійтйі крбв'ю; II) (о_ времени) —

минати, вихбдити, мивути, прохбдити,
кінчатися. Истечение срока —скінчен-
ня тёрміну. Истекший срок —минулий
тёрмін.

Истерзать —розшматувати,    розшарпати.

Истерзаться —змучитися,   змордуватися.

Истерика —гістерія, ріі.
Истесать —вйтесати, витісувати.
Истец —позйвач, ча; позбвник, ка; пози-

вальник, ка.

Истина —істина, ни; правда, ди. Говоря"
по истине —правду кажучи. Истинно
—справді, пёвно.

Истлевать — зотлівати, гнйти, згнивати,

трухлявіти, трѵхнути, зотліти, згнйти,
спорохпіти. Истлевший —■ зотлілий,
трухлявий, спорохнілий і т. д.

Истолкование —етумачення, ння; товма-

чення, ння; вияснення, ння. Истолко-
ватель —тлумач, ча; товмач, ча.

Истолковать, истолковывать —тлумачи-

ти, вйтлумачити, вйтовмачити, товма-

чити, вйяснити.^
Истолочь —стовктй, потовктй.
Истомить —втомйти, зморйти, потомйти,

вйморити. Истомиться от ходьбы —під-
бйтися. Истома —утбма, ми; млість,
млбсти; знембга, гй_ Истомиться от

хлопот —переклопотатися.
Истопник —топільник, ка; грубник, ка.

Историк —істбрик, ка; діепйсець, сця.

История— I) істбрія, ріі; діепйс, су; II)
оказія, зіі (От попав у оказію).
История всемирная —істбрія всесвіт-

ня. Истор.ия украинская— істбрія укра-

інська. История всеобщая —істбрія за-

гальна. История средних веков —істб-
рія середневічна. История новая, но-

вейшая —історія новіша, новйня, най-
новіша. История древняя —історія
давня, стара. Исторический —історйч-
ний.

Источник— джерёло_, ла; (иногда)—
—кринйця, ці; кбпанка, ки. Из досто-

верных источников —з пёвних джерёл.
Истощалый— змарнілий,    охлялий,    вй-

снажений,    нуя«дённий,    вйроблений,
спрацьбваний.

Истощать,    истощить —I)    внснажувати,

виснажити, охлявати, охл&ти; Ц) ви-

чѳрпувати, вйчерпати. Истощенный- —

змарнілий, зм^чений; вйчерпаннй
Истощение —I) вйснаясення, ння;   вйси-

лення, ння; П) (с р е д с т в) —вйграта,
ти; вйчерпання, ння.

Истребитель —нищйтель, ля; згубник, ка.

Истребить, истреблять —знйгцити, нйщи-
ти,  згубйти,  губйти,  звёсти,  звбдити,
вйвести, вивбдити, вйнищити; (о т р а-

в о й) —вйтроіти,  витрбговатй,  вйбави-
ти, вибавляти.

Истребление —страта,     ти;     знйщення,
ння; вйрублення, ння.

Истребовать —вйправити.
Истый —справжній, правдйвий, дійсний,

саме той.

Истязать —мордувати, катувати, мучн-

ти. Истязание —мордування, ння; ка-

тування, ння. Истязатель —кат, та.

Исходатайствовать — вйклопотати, ви-

старатися. Исходатайствование — вй-
клопотання, ння; вйстарання, ння.

Исходить —вихбдити. Исходный —вихід-
нйй.  Исходная  точка —вихідна точка.

Исходящий —вихідний, виписнйй. Исхо-
дящий журнал —ясурнал вихідпйх па-

пёрів.
Исхудалый— схгудлий,  змарнілий.
Исхудать,   исхудеть— схуднути,   змарні-

ти, з тіла, з лиця спасти.

Исцелительный —сцілющий.
Исчезать,   исчезнуть —щезати,   зникати,

лропадати,  пропасти.   Исчезновение —

знйкнепня.   Исчез   безследно —пропав

без вісти.

Исчерпать, исчерпывать— вйчерпати, ви-

чёрпувати.  Исчерпывающие данные —

вичёрпуючі дані.
Исчисление —числения, ння; рахування,

ння; лічба, бй.
Исчислить,   исчислять —вйрахувати, по-

рахувати, вирахбвувати, полічити, вй-
лічити.

Исшелушить —вйлущити.
Итак, и так— I) бтяге; II) то, вихбдить,

янячитъ и так далее— і такё йнше,
то-гцо,, і так далі.

И тем более —і логотів. И тому подоб-
ное —то-гцо.

Итог —підсумок, ка. Итого, в итоге —ра-

зом.

Ишь, ишь-ты —ал, бал, чи ба.
Июль —липень, пня. Июльский —липнё-

вий."

Июнь —чёрвень, вня. Июньский —червнѳ-

вий
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К— до, на. К дому— додбму. К брату-

до брата. Стать, обратиться, идти, на-

правиться к стене, огню —стати, обер-
нуться, йти, попростуватп до стінки,
до муру, до огню. Прилепить к чему

—приліпйти до чбго. К чему клонит-

ся—до чбго йдёться, на щб повертае.

К вопросу о —до питания про. К чему

это —до чбго це, нащо це? К руковод-

ству—до керування. К сведению и ис-

полнению —до відома й виконання. К
слову— до речи. К сожалению— на

жаль. К крайнему сожалению— на

превеликий жаль. К тому-же— до то-

гб-ж. К тому сроку— на той тёрмін. К
этому времени— під цёй час. К вечеру

—над вёчір. К утру— під ранок. К во-

стоку—на схід; к западу— на захід; к

югу —на південь; к северу— на північ.
К определенному сроку— на вйзначс-
ний (пёвний) тёрмін. К неуклонному

исполнению— до неухйлыгого вико-

нання. К чорту!— к бісу!
Кабак —лшнбк, нку.

Кабала— неволя, лі; кріпацтво, ва.

Кабальный— кріпацький, невільницький.
Кабатчик— I) шинкар, ря; шинкарка, ки;

II) гультяй, яя;'п'янйця, ці.
Кабацкий —шинкарський, шинкбвий.
Кабель —кабель, ля.

Кабельный— кабёлышй.   Кабельный за-

вод —кабелярня, ні.
Кабинет —кабінет, ту.

Каблук— I) підббр, pa; корок, рка; II) за-

каблук, ка.-

Кабы —як-бй, колй-б, колй-б-то.
Кавалерист — кіннбтчик,    ка;    кавале-

рист, та.

Кавалерия— кіннбта,   ти;   кавалёрія,   іі.

Кавалерийский— кіннбтний, кавалерій-
ський.

Кавардак— I)  розгардіяш,  пгѵ;  колотнё-
ча, чі; II) гуща, щі; фус, фусу; III) мі-
шанина, ни.   '

Каверза— каверза, зи; (ч а щ е)— каверзи,

рз {стрбіти);  біглі,   ів;   вйкрутні,   ів.

Каверзить —коверзуватп, крутити.

Кадка— діжка,  ки;  діжечка,   ки;   діжі

жі    (для    теста);      66 дня,    ні    (с
крышкою   и   замком);   лйпівка
ЩЛя меда); шаплйк, ка.

Кадочник— ббндар, ря.

Каждогодно— що-рбку,    що-рік.   Каждо-
дневно— щоденно, що-дня. (Каждоднев-
ный—щодённий.

Каждый— кбжний, кбждий, усякий,
жбдний, ясбден, жадний, жаден. Каж-

дый вечер, день, год, раз— що-вёчора,
що-дня, що-року, що-разу, раіз-у-раз.

Решительно каждый — коашісінький.
Каждую ночь— ніч-у-ніч, що-нбчя.
Каждый час —кбжноі годйнн, що-го-

дйни.
Кажется —здаёться, либбнь, мабуть. Я,

кажется, не успею —я, здаёться, не

встигау. Он, кажется, не придет— він,
либбнь, не прийде.                 \

Казак —козак, жа.

Казарма —касарня, ні; казарма, ми. Не-
деля  помвщи   красной   казарме —тйж-
день допомбги червбній касарні.

Казаться —здаватися, видаватпся, мріти,
маячіти, бовваиіти.

Казенный— скарббвий, казенний. Казен-
|     ное имущество— скарбовё майнб.

Казна— скарб, бу; казна, ни. Казнохра-
нилище— скарбнйця,   ці.   Казнохрани-
тель —скарбівнйчий, ого.

Казначейство —скарбнйця.  ці.   Казначей
—скарбник,   ка.   Главный   казначей—
головнйй скарбник.

Казнить,-ся— карати, ся.

'■ Казнь— кара, ри. Смертная казнь— кара

на горло.

Казус— пригб да,  ди; окалія, іі, дучасія, іі.
К азусн ы й —чудасійний, чудернацький.

Каково— I) як. Каково вам  живется —як

ся маете; II) ач, чи ба, чи ти ба.

Какой,   каковой —якйй.  Какой-нибудь —

якйй-нёбудь,   дё-який,   абй-який, ся-

кий-такйй. Какой-нибудь  из  несколь-

ких— жотрййсь, жотрий-нёбудь. Какой-
то —якнйсь,  якййсь-то.   Какой   угодно

—якйй-будь,    будь-який.    Какой    ни

есть —якйй е.

Как— I)  як,   як-то,   II)  коли,   як.  Как-
будто, как-бы— буцім,   наче,   неначе,

ніби,  мбв,  либбнь.   Как  бишь —якось,

як бб, як цё.  Как бы  не так— та ба,
оцё, от це, алё. Как бы то ни было —

—як бй то там не булб. Как видно—

знати, мабуть. Как вдруг— як ось, ко-

ли раптом.  А  он   как  разсердится! —

як не^розсёрдиться! Как крикнет— як,

не крикне. Как должно— як трёба, як

годиться.  Как можно— хіба-ж мбжна,
як то так. Как можно скорей— іяк-най-

швндче,    шо-наншвядче.    Как-нибудь
—як-нёбудь, абй як, сяк-так. Как  ни

как— як не  як.   Как  нарочно— як  на

те, як навмйсне. Как попало— абй як,

як нёбудь.   Как   придется— як прйй-
деться. Как следует— як слід,- до ла-

ду, гаразд, добре. Кое-как— абй як, як

небудь,    сйк-таж.    Как-то— I)    якбсь,
якось-то; II) а, саме. Как угодно— I) про

мене, як знаете; II) як завгодио. Так
как— через те що; тому що. Как толь-
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ко— тільки що.. Кое-как— абй як. Как
ьсть — збвсім.   Как-раз   в   это   время —

саме (в) пцд цсй час, саме тоді. Как-
раз кстати —саме до речи. Как следует
поступить —як слід вчинйти. ( Кан-бы
так иделать —як Он йоги зрооити.

Каланча— башта, ти; верх, ху.
.Калека —каліка, ки. Калеченый — скаліче-

ний, покалічений.
Календар— календар, ря. Календарный

план —календарний план, ну.
Каление —розпікашія, ння; гартування,

ння.
Каленый —I) гартбваний; II) розпёчений;

111) пряжений (зорнята, горіхті). Ка-
леные орехи —пряжёні горіхи.

Налибер,  колибр —рбзмір,   ру;   калібер,
бру.

Калильный —гартовний (про воігонь то-
що). Газо-калильный —газоя«аристий,
накарббваний газом.

Калитка —фіртка, ки.
Калить,-ся— I) розпікати, ся; II) гарту-

вати, ся; III) смаяшти, ся; пряжити

(овоч).
Калий —вапнёць, еця; калій, ія.
Каллиграфия— краснбпис, су; калігра-

фія, іі.
Каломель —хлб.рпста ртуть (-тоі -ти); со-

лмн, ну.
Калоша— галбші, бш; (реясе) —калоша,

ші; галоша, ші.
Кальций —вагшйк, ку. Кальцинировать

—перепалювати на вапну, вапнйти.
Кальцинация —звалнення, ння.

Кальщик— гартівник, ка.^
Калякать —гомоніти, патякати, базікати

(Базікае хто йогб знае, що).
Камвольный —камвбльний.
Камедь —камедь, ди; гума, ми. Вишне-

вая камедь —глей, ю; клей, ю.
Каменеть —кам'яніти.
Каменистость —кам'янйстість, стости; ка-

менйстістъ, стости.
Каменистый —каменястий, каменйстий.
Каменный —кам'янйй, камінний. Камен-

ная липа —черемха. Каменная соль —

кам'янка, кам'яна, льодова сіль. Ка-
менный дом— кам'янйця, ці. Камен-
ная стена —мур, д>у. Каменный уголь
—кам'янйй в.угіль, земляне вугілля.

Каменоломня — камінолбмня, ні; камі-
нярня, ні. _ Каменолом —каменяр, pa;

.каміняр, pa; камінолбм, ма; камено-

лом, ма.
Каменотес —камінотёс, са; каміносічець,

чця. '
Каменщик —муляр, ра.

Камень —камінь, каміня, каменя. Ад-
ский камень —пекёльний камінь. Дра-
гоценный камень —дорогоцінний ка-

мінь, самоцвіт. ^Камень преткновения

—притйчина. Краеугольный камень —

наріжний камінь. Мельничный ка-
мень— камінь млиновий, жбрен, рна.
Подводные камни —клйпні, ів. Точиль-
ный камень— брус, са; брусок, ска; то-
чило, ла.

Камера— камера, ри; комора, ри. При-
мирительная камера —примйрча (ми-
рбва) камера.

Камеристка —ігокиівка, «и.
Кампания— пбхід, ходу. Шведская кам-

пания —швёдський пбхід, кампанія,
іі. Кампания по ликвидации неграмот-
ности —кампанія ліквідаціі нелисьмён-
ности.

Камфора —камфора, рй.
Камфорка— I) фаёрка, ки; П) камфбр-

ка, ки.
Камыш —очерет, ту; комйш, шу; палки

(цвіт). Камышник —комиші, очеретй; 11)
(птица)Рагті8 biarmicus— очерётян-
ка, ки. Камышевый —камишёвпй, оче-

рётяний.
Канава— рів, рову; рівтак, ка: канава,

ви; фбса, си (Прорізати фбсу
для льбху); дільнйця, ці (pi в за
селом, д е л о ч и л а е т ь с я поле);
риштбк, ку (для збігу^ во ди н.е-
в е л й ч к і р і в ч а к я коло х а т и,
к л'у ні і т.  и.).

Канал— I) канал, лу; перекіп, копу; ка-
нава, ви;  II) протока, ки іОдля кораб-

• лів); III) жила, ли; провід, воду
■(а и атом.).

Каналья— поганедь^ нця; паскуда, ди
іКанальство —паскудство, ва; поган-
ство, ва. Канальский —пасвудний.

Канат— канат, та; мотуз, за; кодбла, ли
'(для порона); волок, щ, (тягати іко-
пиці).                                                   ,

Кандалы —кайдани, нів; закбва, ви; гіу-
то, та; колодки,. 6к (ідеревяні) і(Т я ж-
ко впасти у кайдани).

Каникулы— вакаціі, цій. Каникулярный
—вакаційний.

Канитель— тяганйна, ни; (букваль-
но)— тонка срібна або золота нитка
для гаптування.

Канифоль —живйця, ці; калифбнія, іі.
Канонада —гарматне стріляння, гармат-

на стрілянина, кононада, ди.
Канонизант —канонізант (мат. т.). _

Канонир —пушкар, ря; гармаш, ша.
Канонический —канонйчний.^ Канониче-

ский ряд —канонйчний ряд. Канони-
ческое уравнение —канонйчне рівнен-
ня. Каноническая система —канонич-
на система. Каноническая форма —ка-
нонична форма (мат. тер м.).

Канун— переддснь, дня. Накануне —на-
передбдні, впереддёнь. Канун базара
—підтбржа, жа.
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Кануть— I) пропасти, знйвнути, потону -

ти. Как у воду канул— як у вбду знйк,
впав;  як вода змйла.  Кануть в  веч-
ность —потонути навіки;  II)  капнута,
крапнути.

Канцелярист —канцеляриста, сти; пйсар,
ря;     лисарчук,     ка     (що     вчйться).
Канцелярия —канцелярія,  i'i.   Началь-
ник канцелярии —начальник канцеля-
ріі.   Заведующий   канцеляриею —заві-
дувач канцелярц. Общая канцелярия
—загальна канцелярія.

Канцелярский —каицелярський.    Канце-
лярские     принадлежности —канцеляр-
ське  приладдя.   Канцелярские   расхо-
ды —канцелярські видатки.

' Канючить —кашочити, циганити.^
Капиллярный —капілярний,      вблосний,

волосінний.   Капиллярность —капіляр-
ність,  ности;  вблосність,  сности;  во-
лосінність, ности.

Капитал —вапітал, лу; <в о о б щ е) —грб-
ші, ей    (де неясный    капитал);
сварб,   бу     (капитал   в   ценно-
стях).   Наличный   капитал —наявний
капітал, готбві грбші, готівка (и а л и ч-
ные деньги). Капитал собственный
—калітал власний.  Капитал  занятыій
—капітал позйчений. Капитал оборот-
ный —капітал оборбтний.  Капитал  ос-

новной —капітал    основнйй.    Капитал
аммортизационный —капітал    аморти-

заційний.
Капитализация —капіталізація, Гі.
Капиталист —капіталіст,   та.    Капитали-

стический —капіталістйчний.    Капита-
листический     строй —капіталістичний
устрій,   рою;   П)   багатйр_,   ря   (уже,
чем капиталист); дука, ви (гро-
шовйтий чоловік).

Капитальный —капітальний, грунтбвний,
головнйй   (Капітальна стіна).

Капкан. —капкан,  на    (Капка ни  на-

ставляти); ластка, тки.

Кап лоухи й —короткоухий,     клоповухий,
карнаухий.

Капля —капля, лі; крапля, лі; цята, ти.

Капнуть —капнути,    крапнути      (Д б-
щик крайне й перестане).

Каприз —вередування, ння; капрйзи, зів;
прймха, хи; (чаще м н.) —прймхи, ів;
забаганки, нок; вйтівки, вок.

Капризничать    (перебирать) — ка-

призувати,   вередувати;    (в ы д у м ы-

вать) —вигадувати; гёдзкатись, прйм-
хати;   (упрямитьс я) —норовйтися.
Капризный —вередлйвий,   вигадливий,
примхлйвий, калрйзний.

Карабкаться —дёртися,  драпатись   (В й-
д р-а.л ися на самийвёрхгорй).

Караван —караван, ну; валка, ки.

Карандаш— жарандаш, ша; оливёць, вця-

оловёць, олівця.
Карантин —карантин, ну.

Карать— карати.   Карательный— карний.
Карательные    органы     Республики —

карні бргани Республіки.
Караул— I) сторожа, жі;  варта, ти; ча-

ти, чат.  Стоять на  карауле —бути на

варті, на чатах, вартувати. II) Караул!
—гвалт! рятуйте! Кричать караул— на

гвалт кричати. Карауление— варгуван-

ня, ння. Начальник караула —началь-

ник варти, вартівнйчий.
Караулить —вартуватп, чатувати.

Караулка —сторожка, ки; вартівня, ні.
Карман— кишёня,  ні.   Пустой   карман —

порожня    кишёня.    Держи   карман—

наставляй кишсню; овва!  Не по  кар-

ману —не по грошах. Набить карман —

забагатіти, напхати кишёню.
Карманный —кишенькбвий.    Карманные

деньги — вишеньжбві грбпгі, похіпна
вопійка.

Карта —карта, ти; картка, ки. Географи-
ческая карта —мала, пи   (Політич-
на мала Увраіни).

Картавить —гаркавити.    Картавление  —

гаркавління, ння. Картавость —гаркав-

ка, ви; гаркавість, вости. Картавый —

гаркавий, гарііавець, вця.

Картина —картина, ни; образ, за; мали-
нок, ка   (рисунок).

Картон — кардбн,     ну;     бібула,     ли

(Ш вець  у  чбботи  и о к л а в  61-
б^лу    замість    шкіри);   текту-

ра, ри.

Картофель —картбпля, лі;  бараббля,  лі.
Картофелина —картоплйна, ни.  Карто-
фельный —картбплявий. Картофельная
мука —■ картопляне    бброшно    (івро-
хмаль).

Карточка —картка, ки. Карточный —карт-

кбвий.   Карточная   система —карткова

система.
Касание —торскання,     ння;    дотикання,

ня.  Касательный —дотйчняй,   що    тй-
читься до.  Касательно —що-до, дотйч-
но.

Касаться —торкатися, доторкатися, доти-

катися, черкатися. 'Что касается меня

—що до мёне. Это меня не касается —

це менё не обходить.
Касса —каса, си; скрйнька, ки. Касса не-

сгораемая, огнеупорная —вогнетривала
каса.  Касса  ссудо-сберегательная —ка-

са  ощадно-позичкбва.   Кассовые   обо-
роты —касові обороти. Касса взаимно-

го вспомоществования —каса взаемноі
допомбги.

Кассация —касація, іі.   Кассационный—
касаційний. Кассационная жалоба —ка-
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саційна скарга. Кассационные поводы

—приводи до касаціі.
Кассир— касйр, ра.  Кассирша— касйрка,

ки. Кассир сберегательной кассы —ка-

сйр ощадноі каси. Главный кассир—

головнйй касйр.
Кассировать —касувати.

Касторовое масло —рицина, ни.

Кастрат —валах, ха; скопёць, пця; ка-

страт, та.

Каталог —каталог, га; список, ска; ре-

естр, стру.

Катальный станок —вальківнйця, ці; ма-

гель, гля  (Маглювати білйзну).
Катание— I) катания, ння; спускания,

ння (зторй); \1) качания, ння (качал-
кою); магжювання, ння (магламО; Ш)
скбвзання, ння (на льоду); IV) гбни,
ів (човнами).

Катар— катар, ру; хрипбти, от (в брон-
хах). Катар легких — катар легёнів;
(нос а) —нежить.

Катать,-ся —I) котйти, ся (Діти коти-
ли ве лику грядку снігу); II)
катати, ся (Поіхали вататися

з гірки); іздити; III) качатися (на
траве). Катается со смеху —сміёть-
ся, аж за боки берёться; IV) качати

(білйзну), маглювати (маглем); V) гой-

дати, ся (на гойдальці) (Г о й да ли-

ся цілий день старі й малі
на г б й я ал ь ц і).

Катеноид —катенбід, да.

Категорически — категорично. Входить
категорически воспрещается —вхбдити
категорично забороняеться (заборо-
нено).

Категория —категбрія, іі; рбзділ, лу.

Каткий —котючий. Каткость— котючість,
чости.

Каток —I) кбвзанка, ки; кбвзалка, ки (з
лшду); П) качалка, ки; III) вальків-
ниця>, ці; магель, гля; магільнйця, ці

(качалка на маглеві); IV) гарман, ну;

. гарманка, ки; (для молотьбы
хлеб а) —котбк,  яка   (Ж от к ували

. хлібнатоку).
Катушка (н и т о к)— коток, тага; (в ме-

ханизме) —цівка, ки.

Каустический —кавстйчний.
Каучук —резина, ни; гума, ми. Каучуко-

вый —резйновий, гумовий.

Кафедра— катёдра,   ри.    Исследователь-
ская к.— дослідча катёдра.

Качать,-ся —I)   хитатити,   ся;   колихйти,
ся;   (р е б е н к а)—колисати,    гойдати;
II)   (н а с о с о м) —івачати,   помпувати.

. Качание —хитання,   ння;   волихання,

ння; гойдання, ння; колисання, ння

(К о л и х а и н я маятника).
Качество (в о о б щ е)— I) якість, якости,

Кидать

прикмѳта, ти; II) вдача, чі (про живу

твар); III) добрбтність, ности (про тка-

нину). В качестве кого— як хтб, за ко-

го.   Явиться   в   качестве   свидетеля __

з явитиоя яко овідок, за свідка.
Качка— хитання,   ння;    гойдання,   ння.

Качкий— хиткйй.    Качкость— хйткісгь
кости.

Кашлять— кашляти, бухйкати, кахйка-
ти; (о д н о к р.) —кашляну ти, бухйкну-
ти, кахйкнути; (м н о г о к р.)— пока-

шлювати, побухйвувати, покахйиу-
вати.

Каяться— каятися. Каяние— каяття, тт^-
каяння, ннн і(6 к а я т т А та н е м а е

в о р і т т я).
Квадрат — квадрат, та. Квадратный—

квадратбвий. Квадратный корень—

квадратбвий кбрінь. Квадратные скоб-

ки— квадратбві дужжи. Квадратная
конгруенция— квадратбва конгруёнція.
Квадратное уравнение — квадратбве
рівнення.

Квадратура— квадратура, ри. Квадрату-
ра круга— квадратура кбла.

Квалификация— кваліфікація, И. Квали-
фицированный— кваліфікбваний. Ква-
лифицированная сила— кваліфікбвана
сила. Квалифицировать — вваліфіку-
в)ати.                                               ѵ   J

Квартира— квартйря, рі; помёшкання,
ння.

Квартировать— квартирювати. Кварти-
рант—квартирант, та. Жить на квар-

тире—в сусідах жйти.
Квартиронаниматель — квартиронаймач

ча; квартиронаймальник, ка.

Кварц— кремінка, ки; кремінйця, ці.

Кварцовый— кремінкбвий,   кварцевий
Квасцы-чгалун, ну; галун ёць, ц£ Квас-

цевать— галунити.Квасцовый—галунб-
вий.  Квасцоватый— галунуватий.

Кверху— догори. Взлететь кверху— вне-

стись догори.
Квитанция— квиток, ка; квітанція, іі.
Керосин— гас, су; карасйн, ну. Керосин-

ка— гасниця, ці. Керосиновый— гасо-

вий.     Керосинокалильный— гасожаро-
ВИЙ.

Кибитка— I) будка, ки; халабудка, ки;

П) бричина, ни (Врйчка з б у fl-

it о ю).

Кивать — кивати, хитати, коливати;

(о д н о к р.)— кивнути, хитнути (Во-
но собі головкою хитае).

Кидать,-ся, кинуть,-ся— I) (побежать)
—квдатщ.ся; кйн-ути, ся; міетнути, оя;

шатнути, ея;^ІІ) (перебрасывать,
-с я)— ясбурляти (що), кидати, ся

(чим)^ ІП) (бросать, ч т о)— покида-

ти, кидати, лишати, залишати. Кидать

10
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взоры —роэдивлятиоя, розіглядати (на-
вкрутй). Кидать жребий —жеребку-
вати.

Киев —Кйів, іва. Киевлянин —киянйн,
нйна. Киевлянка —киянка, ки. Киев-
ский —кйгвський.

Кий —кйй, я; кийбк, йка; гирлйга, ги
(у чабанів).

Кикимора —мара, рй; потвбра, ри.

Килевой —килевий.
Кило —кіло.
Километр —кіломётр, ра.

Кинематография —кинематографія, П.
Кинофикация —кінофікація, іі.

Киноварь — цинобра, ри; кйновар, ру
(червбний).

Кино —кіно.
Киоск —вібск, ка.
Кипа —пака, ки; пачка, ки; вязка, ки.

К и п н ый —пачковйй.
Кипеть— випіти, шумувати, мусувати;

(с и л ь н о) —клекотіти, клекотати, ки-

піти у ключ. Кипение —випіння, ння.
Кипучий —кип'ячий. Кипучесть —кип'-
ячість, чости. (Уже окріп у ключ
жилить). Кипяченый— грітий, пере-
варений; (молок о)- —парене.

Кипятильник —водогрільня, ні. Кипя-
тильщик (водогрей) — водогріль-
ник, ка.

Кипятить, -ся —I) гріти, кип'ятйти, (мо-
лок о) —пряжити; II) лютувати, кипі-
ти, запалйтиоя (Чоловік лютуе
так, що й не підстгупиш до

л ь 6 г о).
Кипяток —окріп, окрбпу. Кипяченый —:

грітий, переварений, пряжений (м о-

локо).
Кирка —оскард, ду; мотива, ки (О с-

кард для. виз^блювання ка-
міння у м л и и і) .

Кирпич —цёгла, ли; цеглина, ни
(одна); залізняк, ка (перепалена^ цёг-
ла); недолил, лу (недопалена цёгла);
сирёіць, рц'і (непалена цёгла). Огне-
упорный кирпич —вошетривала цёгла.
Кирпичный завод —цетялъня, ні. Кир-
пичный —цегёльний, цеглйний. Кир-
пичный цвет — цеишнистий жблір.
Кирпичник —цегёльник, ка.

Кисель —кисіль, селю. Кисельный —ки-

селёвий.
Кисет— гамая, на; кисет, та; калитка, ки.

Кіиса —капшук, ка.
Кисея —серпанок, нку. Кисейный —сер-

панковий.

Кисловато —кислнво. Кисловатый — ки-

слявий, кислуватий. Кислородный—
кисённий. Кислятина —кйслощі, щш
(только во м н. ч.).

Кислород —окйсень, сня.

Кислота —кислота, тй. Карболовая кисло

та —кислота карболбва.    Соляная  ки-

слота —кислота соляна. Серная кисло-

та —сірчана кислота, сірчаний квас.

Кислый —кйслий, кваснйй; (очень) —

кислючий, кислющий.
Кисточка — квачик, ка; мазйлко, ка;

помазок, зка; пёизлик, ка.

Кисть —I) кисть (рука, долбня з паль-

пями); II) (ягод) —гроно, на; кё-
тяг, гу; кйтиця, ці; III) (ниток) —

жйтиця, ці; кутас, су; вутасик, ка;

IV) (из щетины ни шерет и) —

щітка, ки; квач, ча; мазйло, ла; пома-

зок, зка; пёнзель, зля; V) (у п р о с а)
—волотбк, ка; волот, та.

Китаец —хінец, ця. Китаець, йця.

Кичиться —чванйтися, пишатися, бундю-
читися, прйндитиоя. Кичливость —

гвань, ни; чванлнвість, вости; чвань-

ковйтість, тости. Кичливый —чванли-

вий, чванькуватий.
Кишеть —ашгпіти, комашитися (Н а р 6 д

кишіе.на базар і).
Кишка —кишка,   ки.   Прямая   кишка —

. кутня кишка, кутнйця, ці.
Клад —скарб, бу (В землі зарйті

велйкі скарб й).
Кладбище —кладовйще, ща; цвйнтар, ря;

погрёбище, ща; могилки, ок (Д к-
витье я—і дё з кладовйща гур-

б к м е р ц і в).
Кладейь —підвалина, ни.

Кладовая —комбра, ри; (у м.) —комірка,
ки; комірочіса, ки; спіясарня, ні; (в м е-

сте с и^збой) —хйжа, жі; (ум.) —хи-

жина, хйжка.
Кладчик —кладільник, ка; кладій, ія

(К л^а діеві найважче, бо він
один на стбзі).

Кладь^) вантаяг, я«у; вага, ги; II) клад-

ка, ки (цёгли, каменю, дров, то-що);
III)  кладь,  ди (X л б п ц і  дали т а

к 6і клади йому, що не скоро

вйчухаеться).
Кланяться — кланятися, вклонятися,

вклонйтися. Кланяться чем —дарува-
ти що.

Клапан —хлйпавка, ки; хлипёць, пцй;
хлипка, ки. С клапанами —хлипкбва-
ний.

Класс —I) класа, си (П р о л е гг а р с ь к а

класа); II) відділ, лу; рбзділ, лу.

Класс растений, класс животных (в
наук е) —класа рослйн, класа тва-

рйн; (в книг е) —рбзділ про рослй-
ни, роздал про тварйни.

Классический —клаейчний.
Классификация —класифікація,   ціі.   Де-
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цимальная      классификация — деци-
мальна класифікація.

Классифицировать —класифікувати, роз-

поділяти.
Классный —класовий, класпий. Классо-

вой враг —класовий ворог. Классная
комната —класна кімпата. Декласси-
рованный —здекласбваний.

Класть,-ся — і) власти, положи™ (Кла-
д и д и т й и у с п а т и) ; Ш) несгйся
(про курёй); III) цінувіати,^ власти
ціну. Класть на счетах— кидати на
рахівнйці (В их од ять: колов о-
р і т к л а д у т ь столик малень-

кий. Не клади г н і з д ё ч к а б і-
л я б и т о г о ш л я х у).

Клевать,-ся— >клювати, сет; дзюбати, ся;

дзъббати, ся. Клевание — клювання,
ння; дзюбання, пня; дзьббапня, ння.
Клев —клювання, ння. Клюв —дзьоб, ба.

Клевета —наклеп, пу; обмбва, ви; пого-
вір, вору (Була слава— те л ер
поговори).

Клеенка— церата, ти. Клеенчатый —цс-

ратовий.
Клеильщик —іслёілыцик, ка: кар^чник,

ка; клѳільник, ка^
Клей— клей, ю; клейстер, ру і(з ббро-

шна). Столярный клей —KapjK, ка.
Клееватый —клеюватдй, липкий. Кле-
евой —клейовйи, каруковий. Клеение
—клешня, ння; каручіння, ння. Клей-
кий —липкий, клейкий, держішй.

Клеить,-ся— клёіти, ся; кар$чити, ся.

Клеймение —значіння, ння; таврування,
ння; штешпнування, ння. Клейменный
—значений, таврований, штемпбваний
(3 л 6 д і И штемпбваний).

Клеймить — значйти, таврувати, штем-
пувати.

Клеймо —ййак, ку, тавро, ра; штемп, па
'(Т а в р 6 в а н і воли. В б в к і з и а-
ч е н е б е р ё).

Клейстер —клейстер, ру; шліхта, ти; пі-
спа, пи.

Клепальщик —клепач, ча; клепальник,

ка.
Клепать —I) клёпати (косу), збивати,

скбвувати. Клепка —а) клепания, ння

(процесс); б) клёпка, ки (складова.
частина діжки, бочки). Отбивать косу
—клепати косу (Р о з і с 6 х л а с я д і ж-

к а, і к л ё п к и d о з с в п а л и с я).
Клетка— I) клітка, ки; кбець, йця (для

домашней птицы); саж, жа
(д л я с в и н е й); П) (в т к а и и)— кар-
та, ти; гратка, ки. Клеточка— кліточ-
ка, ки; комірка, ки. Клетчатка —пліва,
вй.   Клетчатый —картатий, • кратчатнй.

Клеть— комбра, ри; комірчйна, ни, хй-
жа, жі.

Клещак —щйпавка, ки.

Клещи —кліщі, щів; обцёньки, ньок;

(д е р е в я н н ы е) —лёщата, ат.

Кликать —клйкати, гукати. Клик —крик,
ку; гук, ку; гукання, ння (Кличе
м а т н в е ч ё р я т и, а дочка не
ч у е. В ж е я гукала, в at е й з а-
в е р т а л а— и евертаеться. С и п-

н >у л и р й с т ю на той клик),
Кликуша —крикдйвиця, ці; навісна, 6і:

навіжёна, оі; причинна, o'i.
Климат —клімат, ту; підсбння, ння. Кли-

матический —кліматйнний. Климати-
ческие условия —кліматйчні умбви.

Клин —I) клин, ну (ж е л е з н ы й к л и н)
—глоба, би; глобий, пі; (для кон о
пачения)— Зсіиліпгка,    іки;    (дере-
вянный     к. л и н) — плішка,      ки
'(К л й н к л и ном в н т я г а й).

Клинографический — клінографічнпй
Клинографическая параллельная пер-

спектива _— клінографічна рівнобіжна
перспектива. _

Клинок— I) клннсць, нцч; клйнчик,_ ка;
заплішка, ки; П) (оружия) —лізко,
ка; залізко, ка. Клинообразный —кли-

иуватий, клпнщоватий. Клинчатый —

клинуватий.
Клин цовать —клинц ювати, плішйти.
Клистир —промйвка, ки; леваттмза, ви.
Клич —пбклик, ку.
Кличка —прізвище, ща; прізвисько, ка.

По кличке —на прізвиоько.
Клокотать —клекотіти, булькотіти. Кле-

котание —-клёкіт, кот|у; клекотіння, ння

(К л ё к і т о р л я ч и й).
Клонить,-ся —I) хилйти, ся; нахиляти, ся,

тнутп, ся. К чему -это клонится —до
чбго вонб йдё; П) наближатися. Кло-
нится к вечеру— наближаеться до вё-
чора. (X и л и л и с я г у с т I л 6 з и).

Клоп —блощйця, ці. Бескрыльный дре-

весный клоп —ковалик, ка.

Клочок —шматок, тка; жмутбк, тка;

клаптик, тика. Клочки —клбччя, ччя.
Клуб —I) клуб, ба. Железнодорожный

клуб— залізнйчий клуб; П) клуббк
бка. Клубный— I) кл^бний, П) клу^б-
ковйй (Клубковйй вал, нитки).

Клубника —полунйця, ці; полунйці, иць.
Клубничник— полунйчник, ка. Клуб-

ничный —полунйцевий, полунйчний.
Клумба— грядка, ки; "(м и.)— грядки, бк.
Клюка— I) кбстур, ра; ішочка, ки <за-

гбстрена); ковінька, ки; дрючок, чка;
П) кочерга, гй; коцюба, бй._ Клю-
коватый —ключкуватий,   ключкбватин.

Ключ— I) ключ, ча; ключик, чика (Ма-
ти в и ход ж а е, срібними клю-
чами хату замикае). Ключ га-
ечный— мутровий ключ.  Ключ винто-
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вой —гвинтовйи ключ. Ключ замочный
—замковйй ключ. Ключ водопроводный
—водогінний ключ; П) джерелб, ла

(источник); живець, внм. бить клю-

чом —джерелом бйти. Кипеть ключом —

клекотіти, -ключом кипіти. Богатый
ключами— джерёлистий. Ключ-трава —

вед/мёже вухо; раиник, ка; дивина, ни.

Ш) Ключ (стая птиц) —ключ, ча

(А я« у р а в л і лет ять собі д о д 6-
м у ключа м и); IV) (ш ест с

крючк.ом для вытягивания
ведра из колодц а)—ключка, ки.

Клякса —пляма, ми.

Клянчить —каншчити,    морбчити,   цяіа-

• нити (Насилу ' в й г й ц а и и л а

шматок х л I б а). :

Кляп —затичка, ки; цурка, ки. Кляпыш
—застіжка, ви; шпонька, ки.

Кляпцы —лабёти, ет; самолов, ва; сту-
пиця, ці. ■

Клясть —клясти, проклйнати. Клясться
—присягатися. Клятвенно —під при-

сягою, за присягою,' присягаючись.

Кляузить —крутйти, набріхувати на ко-

го, ви^умувати, гцо. Кляуза —каверза,

зи; вляуза, зи. Кляузник —врутій, ій;
каверзник, ка.

Книга —книга, ги; внйжка, ки. Книга
для чтения —чйтанка, ки. Расчетная
книжка —розрахунвбва внйжка. Раз-
носная книжка — розносна книжка.

Членская   книжка —члёнсьва кнйжва.
Книговодство —вниговбдство, ва.

Книгопечатание —друкування^ ння. Кни-
гопечатник —друкар, ря. Книгопечат-

ня —друкарня, ні.
Книгопродавец, книготорговец — прода-

вёць книжок, книгар, рй. Книгопро-
давческий —книгарський.

Книгохранилище —внигозбірня, ні.
Книжный —книжковий. Книжная лавка,

магазин — книгарня, иі. Книжный
склад —книжкбва комбра. Книжник —

I) книгар, рй, II) учений, ого; книж-
ник, ка.

Кнопка —кнопка, ки.

Кнут —батіг, тога; Нута, ги; (большой)
—гарапник, ка; натай, ая; малахай,
ая. Кнутище —батожйще, ща; батюга,
ги. Кнутик —батіжбк, ка. Кнутовище —

пужално, на; бичисько, ка.

Ко —до. К нам —до нас. Пришелся ко

двору —пішбв у р^ву.
Кованец —гак, на; гачок, чка (р и б а л ь-

с ь к и й).
Ковать —кувати,    клепати     (Коваль

клёпле, а вковали сбрце теп-
ле);   (л о ш а д е й) —підковувати    Ко-
вачество —ковальство,  ва;  ковалюван- I
ня, ння.  Ковач —коваль, ля.  Кование

—кування, ння. Кованный —кутий,
кований (Б а ч и л и люд той,

з д а в н а забіутий в пута за-

кут и й).
Ковер —кйлим, ма; ковёр, вра; килимбк,

мка. Коверный —■ килимбвий, коврб-
вий.

Коверкать —калічити, псувати, нівечити;
кбрчити, вривйти ; Коверкаться— ви-

кривлятися, кривйтися.
Ковка —кування, ння; підкбвування,

ння (про коней). Ковкий — ковкий,
вовалыіий. Кованный — ковальний.
Ковкость — ковальність, ности; кбв-
кість, кости^ Ковочная машина —ку-

вальна машина.

Ковылять — шкандибати, шкатульгати.

Ковыляние — шкатульгання, ння;

шкандибання, ння

Ковырять— колупати, копирсати. Ковы-
ряние —колупания, ння; вопирсання,

ння.

Когда —воли, яж. Копда-бы —колй-б, як-

бй. Когда бы то ни было —коли при-

падё. Когда-либо, когда-нибудь —коли-

нёбудь, абй коли. Когда-то —колись,
;волйсь-то. Когда-же— а як, колй-ж.
Когда еще—коли ще, як ще.

Когдашний —колйшній.
Кодекс —кодекс, су. Кодекс законов о

труде — Кодекс закбнів про працю.

Кодекс Земельный— іКбдевс 'Земель
ний. Кодекс Гражданский —Кодекс Ци-
вільний. Кодекс Гражданско-Процес-
суальный^-Кодекс ЦивільночПроцесу-
альний. Кодекс • Уголовно-Процессу-
альный — Кодекс Карно-Процѳсуаль-
ний. Кодекс Уголовный— Кодекс Жар-
ний.

Кое-где — дё-де, ^де-не-де, десь-нё-десь,
нодёкуди, місцями. Кое-какой —якиіі-
"нёбудь, абй-який, сякйй-такий. Кое-
как —абй-як, як-нёбудь, сяк-так. Кое-
когда —колй-не-коли, дё-коли, врядй-
годи^ Кое-кто— дё-хто, хтось. Кое-куда
—абй-куди, дё-вуди. Кое-что— абй-що,
дёчщо, гцось. Кое-что— дё-чого, абй-
чого.

Кожа —шк^ра, ри; швіра, ри; шкурка,
ей; швірка, ки. 'Сыромятная кожа —

сирйця, ці; сирёць,   рцю.

Кожаный —шкуряний, шкуратйний, шкі-
ряний. Кожный —шкурний, шкірний.

Кожевенный— чинбарський, гарбарський.
Кожевнический, кожевничий — чин-

барський, гарбарський. Кожевенный
завод —гарбарня, ні.

Кожевничать— чинбарювати, гарбаргова-
ти. Кожевник— чинбар, ря; кожум'яка,
ки; гарбар, ря. Кожевничество —чин-

барство, ва; гарбарство, ва.
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Кожевня —гарбарня, ні.
Кожура, кожурина, кожурка —шкурка,

ки. Кожуристий —товстокбрий, грубо-
пщурий.

Козел —цап, па.

Козлы —передок, дка (у экипаж а).
Кой, кая, кое— явйй, а, е.

Койка —I) ліжіео, ка; II) тапчан, на (за-
мість ліжка).

Кокетка —кокетка, ки; дженджурйха, хи;

манірниця, ці.
Кокетничать — кокетувати, манірувати,

лицятися, хизуватися. Кокетливый—
дженджурйстий, машрний.

Кокетство — кокетування, ння; манір-
ність, ности; лицяння, ння.

Кокс —кокс, су.
Кол— кіл, вола; кілбк, гострокіл і(дуже

аагострений); патйк, ка; патичбк, чюа

(тонкий, невелйчкий); тйчка, ви; ти-
чйна, ни (тонкий та висбвий).

Колебание —I) хитання, ння; колвхання,
, ння; П) вагання; непёвність, ности.

Колебание цен —хитання цін.
Колебать,-ся —I) хитати, ся; колихати,

ся; гойдати, ся; маятися, коливатися,

хилитати; II) вагати (I в а н Франко
був не з тих, що-вагалиея в

справ і питань соціяльно-
національних).

Коленкоровый —первалёвий (К и й ж в а

в первалёвій паліт^рці). Ко-
ленкор —перкаль, лю.

Колено, -ни —I) коліно, на; коліна, ін. В
колено, по колено —по коліна. На ко-
лени, на коленях —навкблішви, навкб-
лішвах. Коленчатый —колшкуватий.

Колесный —колгсвий, воловий. Колесная
мазь —колбмазь, зи. Колесник —коліс-
нйк, ка; колодій, ій. Колесная мастер-

ская—стельмашня, ні.                          •

Колесо —колесо, са; колісцё, сця; вбло,
ла. Зубчатое колесо— палешне колесо.
Маховое колесо —кончав, ка; маховик,
ка. Наливное колесо —корчак, ка. Под-
шивное, подошвенное —підспідник, ка;

підсубійок, ійка. Шлифовальное ко-
лесо —точило, ла Четыре колеса к во-

зу —стан коліс.

Колея —кблія, іі (Життя увійшлб
в пёвну^ кблію). Служба пути —

—'слубжа коли.

Колировка —колірувйння, ння; очкуван-

ня, ння. Колировать —колірувати, оч-

вувати.

Количественный —числовйй, вількісний,
квантитатйвний. Количественный учет

—числовйй бблік, кількісний бблік.
Количественный анализ — ввантита-

тйвна, кільііісна аналіза, рбзклад.

Количество —скількість, кости; число,

ла; кількість, кости. Количество паро-

возов —кількість (число) паровбзів.
Колка —коління, ння; шнигання, ння;

штиркання, ння; II) (дров) —рубаи-
ня, ння. Колкий —I) кілкйй (дрова);
П) (слов о) —уразлйвий, колючий,
ущіпливий, дошкульнйй. Колко —

ущіпливо, уразлйво, дошкульно. Кол-
кость —уразлйвість, вости; ущіпли-
вість, вости; доипфіыгістъ, ности.

Коллегия —колёгія, іі. Коллегия Народно-
го Комиссариата П. С—Колёгія На-
роднього Комісаріяту Шляхів. Колле-
гиальный —колегійний, колегіяльний.

Коллектив —колектйв, ву; гурт, ту (К о-

л е к т й в седин незаможни-

ков. Кооператйвний колек-

тйв  «Червбна 3 і р к а»).
Коллективный —волевтйвний, гуртовйй.

Коллективный генеральный договор —

ЕолеЕтйвний генеральний договір
(угода, умбва). Коллективная работа
—гуртова праця.

Коллекция —збір, зббру; збірка, ви; во-

лёвція, іі. Коллекция ■ насекомых —

збір кома?, колёкціи комах. Коллекция
марок, камней, картин —колёкція ма-

рок, каміння, картин.
Коловорот —свёрдел, дла; свёрдло, ла

(Візьмй свёрдел і проверти
дірву). Коловращение — кружання

ння; кружляння, ння. Коловратный —

I) воловорбтний; II) змінний, непёв-
ний, перемінний.

Колода —I) колода, ди; пень, пнй (одру-
баний); II) корйто, та; жблоб, ба (Ко-
ли іх зрбблено з волбди); Ш)
(улей пчел)— колода бджіл; IV) ко-

лода (карт для гри). Через пень-коло-

ду —через п'яте в десяте.

Колодезь, колодец —колбдязь, зя; кри-

нйця, ці; кернйця, ці (Кринйчна
вода здорбвша за річну). Ко-
лодезник —колбдязник, ка.

Колок —кілбк, ка; кілбчок, чка. Кололь-
щик —колій, ій; колйр, ра.

Колокол —дзвін, вону; дзвінбк, нка;

дзвбнище, ща; дзвони, ів (багато).
Колокольчик —дзвбник, ка; дзвбни-

чок, чка.^ Колокольник, колокольщик

—дзвіннйк, ка; дзвоняр, ря.

Коломазь —коломазь, зи (К у п и т и

коломази до вбза).
Колонизатор —колонізатор, ра; осадець,

дця; осадчий, ого.

Колонизация —колонізація, іі; осадни-

цтво, ва.

Колонизировать —колонізувати, засёлю-
ваги, осаджувати, осадити. Колонист —

колонист, та; осйдчий, ого.

Колония— колбнія, ніі (в ширбкому ро-
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зуміыні); слобода, дй (Німёцька
слобода в іМоскві. Індія —ко-

лб н і я А н г л і і). Колониальный —

колонійльний (Колонійльний
к р а м).

Колонна —I) колона, ни (в широкому

розумінні).; стовб, ба; олуп, па; Н) 'ко-

лбна  (військова).
Колорит —колорит, ту; барвність, ности.

Колоссальность — величёзність, ности:

колосальність, ности (На ц ю спра-
ву а с и г н 6 в а н о величезні

•• (можна й «ж о л о с а л ь н і») к 6 ш т и).
Колоссальный —величёзний, колосальний.
Колоситься —колосйтися, вивидати ко-

лос. Колосистый —колосйстий, волотй-
стнй (про просо).

Колосник —рушт, гита; колосник, ка.

Колотило —калатало, ла; калатайло, ла;
клепало, ла; стукало, ла; торбхвавка,
ки (забавка для дней).

Колотовка —1) копйсігка, ки (мішати
рбіщину, бо'чц і т. д.); II) плетуха,

хи; елизькоязика, ко'і (сплетниц а).
Колоть,-ся —I) колоти, ся; шпигати,

штрикйти, штурхати; II) дорікати, до-

коряти, корйти.
Колчан —сагайдак, ва; сайдак, ка. Кол-

чанный —сагайдаковий.
Колыбель —I) колй,ска, ки; г сповйточок,

чку; II) родина, ни; колйска, ки. Ко-
лыбельный —колискбвип.

Колымага —ридван, на.

Коль паче —тнм паче,_ надто, там біль-
ше. Коль —яр, коли. Коль до когтей
дойдет —як дійде до пазурів.

Колье —кілля, лля; тйччя, ччя; пакілля,
лля; патйччя, ччя. Кольевый —кілко-
вйй.

Кольнуть —кольнути, штрикнути, шпиг-

нути, заколоти.
Кольцевой —I) кільчатий; II) перстень-

бвий.
Кольцеобразный —кільчатий, каблучку-

ватий.
Кольцо —I) кільцё, ця; ббід, ободу; ка-

бл^'ЧЕа, ки; рйхва, ви (залізне для

екш'пи); II) пѳрстінь, стеня; (обру-
чальное кольц о) —обручка, ки.

Ком, комок— грудка, ки; грудочка, ки:

вальок, льва (замішаноі глйни); жмут,
та (ниток, вбвни). Сбиться в ком —

евлоччйтися, скімшіггися.
Команда —команда, ди; прйвід, воду; _за-

гад, гаду. Пожарная команда —пожёж-
на команда, вогнева сторожа, жі.

К о ма нди ровать — ві дрядясати, відрядйти
кого (Йогб відряджено на в и-
робнйцтво), комацдирувати.

Командировка-^відрядження, ння (вза-
галі); командирування, ння. Команди-

ровочное     свидетельство —командирб-
вочное (-рувальне) свідоцтво.

Командовать —командувати; (в армии)
— старшинувати (da ; .омандував

дідіхатидо місця того ве-
чор а). Командир —начальник, ка;.

отаман, на. Командование —команду-
вання, ння.

' Комбинат —комбінат, ту.

Комборбез— комборбёз, зу.

Комедия —I) комёдія, іі. Кукольная ко-

медия —вертеп, па; II) кумёдія, іі; чу

дасія, іі (шутка).  Комедиант —шту-
кар, ря; комедіянт, та.

Коминтерн— Комінтёрн, ну.

Комиссариат —комісаріят, ту (Комі-
саріят Пбшти й Телеграф у т

К о^м ісарійт Шлях і в, Комі с а-
ріяти Військбвих, Морськйх
Внутрішніх справ. Коміса-
ріят Освіти, Ооціяльного
Забезпёчення, Чужозёмних.
справ, Збвнішньоі та В н £-
трішньоі Торгівлі). Комиссар—
комісар, ра. Народный комиссар —па-

родий комісар.
Комиссионер —комісіонёр, ра Комисси-

онный —комісійний (Рёчі здано-

на комісіію до жомісі иного»
магазину).

Комиссия —I) (у ч р е ж д е н.) —комісія, іі
{К о м і с і я з е м ё л ь н их справ).
Чрезвычайная Комиссия —Надзвичай-
на Комісія; II) комісія (п о с р е д н и-

ч е с т во) (Давати на комісіі»
р ё ч і).

Комитет —вомітёт, ту. Комитет беднот'з»
—Комітёт незамбяших селян. Цеп-
тральный Исполнительный Комитет—
Центральний Вивонавчий Комітёт,
Центральный Комитет партии — Цен

• тральний Комітёт партіі'. Комитет
Профсоюза — Комітёт Професійноіг
Спілки.

Комический —комічний, кумёдний (К о-

м I ч н а картина па ш і с т ь т к-
с я ч м ё тд> і в). Комик —комик, ка;.
штукар, ря.

Комкать, скомкать —м'я/ги, амняти, бга-
ти, зібгати, жѵяшиги, зжужмити.

Комком —жуяшом; жмуком.

Комментарий —тлумачення, ння; з'ясу-
вання, коментар, ря; коментарій, ія.
Комментарии излишни — тлумачення 1
зайві. Построчный перевод с коммен-
тариями —дослівний переклад з тлу-

маченням (з коментйріями).
Комментировать — коментувати, тлума-

чити, поясняти, з'ясбвувати. Коммен-
татор —коментатор, ра; тлумач, ча.

Коммерсант —комерсйлт, та.
Коммерция —комёрція,   іі (в пгар6ком>
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розумінні); тбрг, гу, (в розум, торгів-
.лі). Коммерческий — комерційний,
торговёльний, торгбвий. Дела ком-

мерческие — комерційні справи. На-
чальник коммерческого предприя-
тия —начальник комерційного підпри-
ёмства. Коммерческие агенты —комер-

ційні агёнти.
Коммуна —ком^на, ни.

Коммунальный —комунальний. Комму-
нальное предприятие — комунальне
підпривмство. Коммунальное хозяй-
ство —комунальне господарство. Ком-
мунальный трамвай — комунальний
трамвай. Коммунальные бани —кому-

нальні лазні. Коммунальные услуги —

комунальні пбслуги. Коммунальный
банк —комунальний банк.

Коммуникация —комунівація, i'i.
Коммунизм —комунізм, му. Коммунист —

I)     (член   и а р т и и) —жомуніст,     а;

II)   (ч л е н комм, о б гц и ны,)—койу-
нець, нця. Коммунистический —кому-

ністйчний. Коммунистический Интер-
национал —Комуністйчний Інтернаціо-
яал. Коммунистическая партия —Ко-
муністйчна партія. Коммунистическая
идеология — комуністйчна ідеолбгія.
Коммунистическая этика —комуйістйч-
на ётика. Коммунистическое влияние
—комуністйчний вплйв.

Комункульт —комункульт,  ту.

Коммутатор —комутатор, ра. Коммутатор
местной батареи —комутатор місцёвоі
батарёі'.

Комната —кімната, ти; світлйця, ці; ха-

та, ти; покій, 6ю; гбрниця, ці. Ком-
натный —покойбвий, кімнатяий.

Компактный —стйслий, цілий, щільний,
збйтий.

Компания —товарйство, ва; компанія,
fl'i гурт, ту. Компаньон —спільник, ка;

товарищ, ша; компанібн, на. Ком-
паньонка —спільниця, ці; товарншка,

ки; компанібнка, ки.

Компенсация —компенсация, ціі.. Компен-
сировать —вомпенсувати.

Компетенція —вомпетёнція, іі; принад-

лёжність, ности. Это в моей компе-

тенции —це моя приналёжність, це в

моій вомпетёнціі.
Комплексия —будбва, ви; статора, ри.

Комплект— комплект, вту (чогб).
Комплектовать — вомплевтувати. Ком-

плектование войск — комплектування
війська.

Компостир —тавровйця, ці. Налагать
компостир —наклада.ти тавровицю.

Ком : ячейка —комосерёдок, дку.

Конвенция— конвёнція, Гі.
Конверт —вонвёрт, та, ту.

Конвой —конвой,  вбю;  варта,  ти.     Под '

конвоем —під вартою. Конвоировать—
конвоювати, вартувати. Конвоир—
конвоір, ра. Конвойный— вонвбйний,
.вартбвий.

Конвульсия— кбрчі, ів (В й т и с я в

к б р ч а х).
Конгломерат —конгломерат, ту; зліпище,

ща.

Конгресс— конгрёс, су. Всемирный Кон-
rpec III Интернационала— Всесвітній
Конгрёс III Інтсрнаціоналу.

Кондитерская —кондйторська, оі; цукёр-
ня, ні.

Кондитор— кондйтор, ра:  цукёрник, ка.

Конец— вінёць, нця; край, аю. Вконец,
до конца— до краю, до останку, до

рёшти, унёнв, до щёнту ф о р 6-
тися булб ухвалено'до краю.

Місто зруйнували до гцёнту).
Дело с концом— та й Гбді. В конце— в

кінці, кінёць (чогб). Концы хоронить

—кінці ховати. Под конец— накінці,
наприкінці, нарёшті. С конца в конец

—од краю до краю (Од краю, до

краю не> громи гудут ь). При-
водить к концу— до краю довбдити,
до кінц». Казовой конец— показний
кінёць.

Конечно— авжёж, атбж, пёвна річ, пёвно,
запёвне, звичайно, а як же (Т И, з в и-

ч а й н о (п 6 в н а р і ч, ѳ а и ё в н е)
б $ д е ш? А в ж ё ж (а т б ж).

Конечность —кінцёвість, вости; конёч-
ність, ности.

Конечный —останній, кінцёвий, остатбч-
ний. Конечный этап —оетанній стан.

Конечная станция— кінцёва станція).
Конический —конічний, стіжкбвий, го-

стровёрхий. Конический отрезок —ко-

нічний відрізок. Коническая кривая—

конічна крива. Коническое сечение

конфокальное— переріз етіяжовйй кон-

фокальний. Коническая поверхность—

повёрхнп конічна. Коническая функ-
ция— ф^нкція конічна.

Конкуренция— конкурёіщія, іі.
Конкурировать— конкурувати.

Конкурс— конкурс, су " на що (К б н-

курс на найкращу п'ё с у з

робітнйчого життя).
Конница— кіннбта, ти; кінниця, ці; ко-

мбнниця, ці. Конный— кінний. Конный
воин —комбнник, ка. Конная скачка —

біговйсько. ка.

Коннозаводство —конярство, ва.

Коновязь —конбв'язь ; зи.

Конопачение— вонопачіиня, ння; павлго-

вання, ння; шпаклювання, ння. Ко-
нопатить — паклювати, шпаклговатй
(замазкою); глобйти. Конопатчик —

глобар, ря; птааклювалънпв, ка.

Консерватор —консерватор, ра.
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Консилиум —копсйліум, му (До хво-
рого б у ли скликано коней-
ліум з досвідчених лікарів).

Конспект —конспект, та.

Конспектировать —коспектувати.

Конспирация —конспірація, ціі.
Конспирировать —іконспірувати.
Констатировать —констатуватй.
Конституция —конституція, ціі; устав

Державина. Советская конституция —

Радянська констит$тця.
Конструкция —конструкція, іі.
Консультация —консульта,ція, іі.
Континент —суходіл, долу; континент,

ту. Континентальный —континенталь-

ний, суходільний. Континентальная
система —континентальна система.

Контора —контора, ри; бюрб, рй,.
Контрабанда —пачкарство, ва; перемйт-

ництво, ва. Заниматься контрабандой
—пачкарювати, перемйтничати. Кон-
трабандный —пачкарсьвий, перемйт-
пицький. Контрабандист —пачкар, ря;

пачковбз, за; перемйтник, ка.
Контрагент —контрагент, та.

Контракт —контракт, ту.
Контрактный —контрактбвий. Контракто-

вая ярмарка —контрактбвий ярмарок.
Контрактное  зало —контрактбва  заля.

Контраст —контраст, ту; протилёжність,
ности (Франко с п і в ё ц ь б о-

ротьбй і конт расті.в).
Контрибуция —контрибуція, іі; данина,

ни (На населения булб на-

кладено велйку к о н т р и б £-
ц і ю).

Контролер —контролёр, ра; повірник, ка.

Контролер поездов —контролер, пере-
вірчий поіздів. Контроль —контроль,
лю. Контрольный —контрбльний. Кон-
трольная будка —контрольна будка.

Контролировать —контролювати, переві-
ряти, повіряти.

Контур —ббвід, воду; контур, ру.

Конус —конус, са. Конусный —конусб-
вий. Конусообразный —конусовзірний,
жонусовйдний; (и а р б д н.) —стіжікува-
тий. Двуполый конус —конус нодвій-
ний. Дополнительный конус —конус
доповнений. Усеченный конус —конус
зрізаний, конус стйтий. Наклонный
конус —конус похйлий. Прямой круго-

вой конус —вбнус прямйй, круговйй.
Конференция —конференция, іі.
Конфиденциальный —таѳмний, конфіден-

ційний, довірочний. Конфиденциально
—таемно, конфіденційно.

Конфисковать— конфіскувати. Конфиска-
ция —конфіскація, ціі; конфісвата, ти.

Конфузить,-ся —сорбмити, ся; стидати,

ся; червоніти. Конфузный —сорбмний.
Конфузно —соромно, сбром, ніяково.

Концентрация —концентрація, іі.
Концентрический— концентрйчний,   спі-
. льноосередкбвий. Концентрическая

окружность —коло спільяоосерёдкове,
концентрйчне. Шаровой слой концен-

трический —верства к^листа, спільно-
осередвбва.

Концессия —концёсія, іі.
Кончать,-ся; кончить,-ся— I) кінчати, ся;

еінчити, ся; скінчати, ся; свінчйти, ся;

дорг обйти, дороблясги, ДОВОДИТЕ до

краю; II) (с ров) — вихбдить, кін-
чаеться, скінчаеться (Тёрмін цьо-

гб свідбцтва в'ихбдить 1-го
січня); III) кінчатися, сконати, ко-

нати, упокбітися.
Кончина— вінёць, еінця; свонання, ння;

уповбіння. ння.

Конь —кінь, коня; шкапа, пи.

Конюх —стайнйчий, ого. Конюшенный—
стаенний.

Конюшня —станя, ні; стайня, ні; еонвош-

ня,  ні.
Кооперация —кооперація, іі. Коопера-

тивный —кооператйвний. Кооператив-
ное движение —кооператйвний рух.

Кооперативная лавка —кооперативна
лавка, крамнйця. Кооператор —коопе-

ратор,  ра.

Координата —координата, ти. Коорди-
ната барицентрическая —воорд. бари-
центрйчна. Коорд. сферическая— ко-

орд. сферйчна. Координата точки —ко-

ордината точкова. Координ. треуголь-

ника — координата тршфгника. Четы-
рехгранная координата— чотиростінна
координата. Прямоугольная коорди-

ната —координата прямовутна.

Координация —координація, іі; співряд-
ність, ности. Координировать —коорди-

нувати.

Копать, -ся —копати, копатися, вовт^зи-
тися, шпбртатися, пбрпатися. Копание
—копання, ння.

Копейка —копійка, ки. Копеечный —ко

пійкбвий, копійчйний. Копеечка —кб-
пійчйна, ни.

Копия— вйпис, су; кбпія, Гі. Копирова-
ние —копіювання, ння. Копировать —

копіювати, здіймати кбпію. Копиров-
щик —копііста,  ти; копіювальник, ка.

Копна — I)   купа,   пи;   II)   копа,   пи

(шестьдесят снопов); полукіпок
(тридцать   снопов);   копйця, ці
(сена).

Копоть —кіпоть, птю; сажа, жі; кіптява,
ви.

Копь— копальня, ні; (глин ы) —глини-
ще, ща; (и з в е с т и)— вапнище, ща;

(у г л я) —шахта, ти; (желез а) —руд-

ня, ні; рудокбпня, ні.
Корабль— корабёль, бля. Корабельный —
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корабёльний. Корабёльщи к— корабёль-
ник, ка.

Коренастый —I) коренйстий, корінчастий,
корчастий; П) (о л ю д я х)— присад-

куватий, кремёзний.
Кореневой, корневой —корінёвий, корін-

ний, корчовйй, корінькбвий.
Коренной— I) грунтовйа, коріннйй; II)

первісний, споконві-ший. Коренные
жители— тубільці. Коренные зубы—
кутні з#би.

Корень —I) кбрінь, кбреня; корінёць,
нця; корінчик. ка; II) кбрінь (мат.),
радикал. Корень действительный—
жорань дійсний. Корень квадратный—
кбрінв (радикал) квадратовий. Корень
комплексный— -жбрінь (радикал) ком-

плёксний. Корень обратный —кбрінь
обёрнутий. Корень примитивный— кб-
рінь первісний. Корней извлечение —

корінювання, добування кбренів.
Корешок-^корінёць, нцй. Корешок орде-

ра— спйнка^ ордера. Корешок книги—

спинка книги.

Корзина —кбшик, ка.

Корить— дорікати, докоряти, корйти.
Кориться —корйтися, покоряется (Ч о м

б а т ь к о в і не к о р й л а с я).
Коричневый —корйцевий, цинамбновий,

цинамкбвий.
Корка— В (на растения х)— шкурка,

ки; шткурочка, ки; лушпайка, ки; луаи-

пина, ни; луніпйння, ння; II) шко-

рйнка, ки; оворйна, ни; спідняк, ва

(нижняя корка хлеба).
Корма —кёрма, ми; стернб, на; корма,

мй. Кормило —етерно, на; демёно, на;

кёрма, ми (Вз&тися за кёрму
в л иди).

Кормежка —підяшвлення, ння; годівля,
лі; підгодбвування, ння; попас, су;

поласання, ння.

Корм —карч, чу; харчі
паша, ші.

Кормить, -ся —годувати, ся;

ся; живйти, ся; кормйти,
ние —годування, ння;

ння. Кормилец —I) питймий, ого; году-

вальник, ка; II) добрбдій, ія. Корми-
лица —I) мамка (кбло дитйни); П) пи-

тйма, годувальниця; III) добро дійка.
ки.

Кормовой —I) стетаовйй; II) харчовйй.
Кормовые деньги —харчові грбші.

Корнеплодный —корінеплідний. Корне-
вик, корневище —корекйще, ща.

Коробка, короб —коробка, ки; короб, ба;
коробок, бка; (из л у б к а) —козуб, ба-
(из кардон а) —шабатура, ри; шаба-
т^рка, ки. Распределительная коробка
—розподілышй  короб   (корббжа).   На-

ів;  покори, му;

харчувати,

ся. Кормле-
харчування,

говорить с три короба —набадакати сім
мішків гречаноі вбвни.

Корова —корова, ви; '(у Ш.) —корівка, ки;

корівонька, ки. Дойная корова —дійна
корова. Яловая корова — ялівка, ки;

яловиця, ці. Коровий —корбв'ячий,
Коровье масло —корбв'яче масло. Ко-
ровница —доільниця, ці; доярка, ки;

корівниця, ці.
Коромысло —корбмисло, ла; ^(о к о л о

колодца) —журавель, вля; звід,
звбду.

Коротить —коротйти, укорочати, приво-

рбчувати.
Короткий —I) ворбтвий, вуций (К о р 6 т-

кі руки); II) недалёкий (и У т ь) ; ИР
недбвгий (час); IV) близькйй. Корот-
коватый —короткуватий. Коротконогий
—куцонбгий, коротконогий. Коротко-
хвостый —вуций, куцохвбстий. Корот-
кошерстый —низькршёрстий. Короткий
приятель —близькйй знайбмий. Коро-
тышка —I) куцина, ни; кацавейка, ки

(одёжа); Н) куцанчик, ка; оцупок,

пва.  Короче —корбтлге, близкие.
Короткость —I) корбтівіютъ,' кости; П) при-

язнь, ни (короткость в отно-

шениях).
Корпеть —сліпати, нйдіти (Нйдів за

ціею роббтою неділь зб дві).
Корпус— кбрпу с, су. Корпус здания—

корпус буданка.
Корректировать —виправляти, коректу-

вати. Корректура— кррёкта, ти; корек-

тура, ри. Корректурный — вйправ-
шицьвий, воревтурний. Корректор—
вйправщив, ва; ворёктор, ра. Коррек-
тирование —корек-тування, ння.

Корректный —Еорёктний, чёмний. Кор-
ректно —корёктно (повбдитися).

Корреспондировать —допйсувати (кош-у),
писати (до вбго), листуватися (з вим).
Корреспонденция —допис, су; листу-

вання, ння; вореспондёнція, ціі. Кор-
респондент —допйсувач, ча; вореспон-

дёнт, та. От собственного корреспон-

дента —від власного допйсувача, но-

респондёнта. Рабочий корреспондент —

робітнйчий вореспондёнт (робвбр).
Корреспонденция эстафетная —ворес-

пондёнція естафётна. Корреспонден-
ция переходящая — вореспондёнція
перехідна. Корреспонденция простая
—вореспондёнпм проста; (заказ-
н а я) —рекомендбъана. Корреспонден-
ция нефранкированная —кореслондёк-
ція нефранкбвана. Корреспондентское
сообщение— допис, су.

Корридор —коридбр, ру; коритар, ру.
Корридорная система —коридбрна си-

стема.
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Корчевать— корцувати; (много) — ви-

корчбвувати, повикорчб'вувати. Корче-
вание —корчування, ння.

Корчма —коршма-, мй; шйнк, ку; шинок,

к&. Корчемник— коршмар, ря; шинкар,

ря. Корчемничать — коршмарювати,

шинкарювати. Корчемничество — I)
корщмарювання, ння; шинкарювання;

П) корчемство, ства.

Корысть (польз а) —ксрйеть, рйсти;
(прибыл ь)— зйск, оку; прибыток,
тку. Корыстолюбие —користолйбство.
Корыстолюбец —жорйсливий. Корысто-
любивый— користолюбний. Корыстный
—I) корйсний, пожйточний (Пирій
дуяге ко рй сна' трава); П) ко-

рйсливий (чоловіж).
Коса —I) коса, ей (Щ о-с у б б т и ми-

ла голову та заплітала косу):
II) коса (у косарів). Коса без грабель
—коса гола. Нашла коса на камень —

трапила коса на камінь; III) (геогра-
фическая) —коса,   ей;   стрілка,  ки,

Косвенный —скісний, кбений, убічний;
П) лосерёдній. Косвенность— посерёд-
ність, ности. Косвенные налоги— по-

серёдні податки. Косвенные лучи—

скісне проміння. Косвенно —I) скісно,
косо, убічно; II) посерёдньо.

Косеканс (т р и г о н.) —косеканс, са. Ко-
секанс утла —косеканс куга.

Косинус (т р и г о н.)—кбсинус, са. Ко-
синус угла —кбсинус кута.

Косить,-ся —I) коейти. (жйто, трав^);
II) кбсо дивйтися, скоса поглядатп
на к'го. Косилка —самокбска. Косарь

■—косар, ря.

Косматый — I) кошматий, волохатий;
II) патлатий, патлаяь, ня; латлач, ча;
кудлатий, волохатий, кострубатий.
Косматеть —кошлатіти, жудлатіти, во-

лохатий, кострубатіти. Космач —па-

тлач, ча; кубланъ, ня.

Космический —світовйй, космічний. Кос-
мос —світ, ту; космос, су.

Косноязычный — недорікий, недоріка,
ки; недомбвний, заіка, ки; гунявий,
гугнявий.

Коснуться —торкн$тися, доторкніутиея.

доткн^тися, червкутися. Касаться—
дотбркуватися, дотикатися, черкатися.

Косо —навкоей, навскоей, кбсо. Косова-
тый —косенький, восуватий. Косово-
ротка —сорбчва з жбеим кбміром. Косо-
глазие —косоожість, кости. Косоглазный
—косо&кий. Косолапый —жлишонбгий.
Косость —кбсістъ, сости; косина, ни.

Косоугольник —кривовутник, ка. Косо-
гор —косогір, гору. Косая сажень-косо-

вйй сажінь, крижбвий сажінь. Косая
проекция — ожісяа проікція. Косой сим-

метрический определитель — визнач-
ник скісно-симетрйчний. Косой угол*
—кут скісний. Косоугольник —скісно-
кіутник, ка; крнвок$тник, ка. Косо-
угольный паралеллограмм —рібніобіж-
нив скіснокутній. Косоугольная си-

стема координат —система координат
скіснок^ття. Косоугольный треуголь-
ник —ТРИЕУТНИЕ   СЕІСНОЕ^ТНІЙ.      КОСОЙ
определитель —визначнив свісний.

Костер —огнище, ща; огнйсьео, ка; ба-
гаття, ття.

Кость —кість, вости; кістка, ви. Кость
плечевая —цівка, ки. Костистый —кі-
стявий, кощавий, костйстий. Кости-
ща —костомаха, хи. Костлявый —кі-
стлдаий, кощавий. Косточка —кісточка.

Костенеть —костеніти, клякнути, дубіти.
Костолом —ломота, тй; гостёця, гостцн.

Костыль —милиця, ці; кбетур, ра. Ко-
стыль рельсовый —бренталь, ля.

Костылять —I) шкандибати, шкатуль-
гати; II) (бить) —лупйги, лупцювати^

дубасити.
Костюм —убраннй, вбралнй, ння, убір,-

уббру.   .

Косьба —косовйщя, ці. Косье —кіссй, сей
Косяк —I) одвірок рка; (в дверях),

лутка, ки (в окне); стояи, на, (бо-
ковой).

Котангенс  (тритон.) —котангенс,  са.

Котел —котёл, тла; казан, на; чавун, ни;.
казанок, ка. Котельник —котляр, рй.
Котельничий —котлярський. Котель-
ный —казанбвий, котлбвий. Котельная;
—казанбвня, ні; паровйчня, ні. Котель-
щик —казанник, ка. Котлообразный —

казаккуватий. Котловатость —казанку,

ватість.

Котловина— улогбвина, ни; вйдолинок,
нку; низина, ни.

Котомка —торба, с би; торбина, ни; тор-
бйнка, ки; тлумок, мва. Котомка на

обе стороны —сакви, ков. Котомочныйі
—торбинкбвий.

Который —I) якйй, що; II) (один из

нескольких) —■ котбрий,   котрий.

Который-нибудь —котрййсь, котрий-не-
біудь. Который час —яка година. Чело-
век, который убил —людйна, що вби-
ла. Человек, которому верят, оказался'
—людйна, якій (що ій) вірять, пока-

залася... Который из двух? —кбтрий
(з них) двох?

Кофе —кава, вп Кофейный —вавовий.
Кофейня —вав'ярня, ні.

Кочевать —таборувати, Еочувати. Коче-
ванье —таборування, ння; кочувйння г

ння. Кочевище —таборйще, ща; кочо-

вйще,   ща.    Кочевье —кочовйсько, ка^
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Кочевой —кочовйй, перехожий. Коче-
вая жизнь —перехбже ягаття.

Кочегар— кочегар, ра; паровйчник, ksl

Кочегарка— паровйчня, ні.
Коченеть— клякнути, дубіти (Клик-

нуть від холоду р#ки).
Кочерга —кочерга, гй; коцю'ба, бй.
Кошелек — калитка, ки; каппгук, ка;

киса, ей; гаман, на; гаманёць, нця.

Кошельковый —гаманбвий, капшукб-
вий.

Краденое —крадене, ого.

Краеугольный— наріжний, кутній, основ-

НЙЙ.
Краешек— крайбк, ка; краёчок, чка;

кінчик, ка.

Кража— крадіж, жу; крадіжка, ки; зло-

действо, ва (Почав з мало! к ра-

діжки та й до велико! дій-
шбв).

Край— I) . (конец)— край, ю; кінёць,
нця; бёршу рега; II) край, ю; краіна,
ни; сторона, ни; чувкина, ни; /(и рая

посуд ы) —вінця, нѳць; (борт а) —

бйльця, лець. Краевой —краевйй. Кра-
евой Совет —Краева Рада.

Крайне —надто, через верх, над міру.
Крайне разговорчивый —надто бала-
кучий, над міру балакав. Крайне не-

обходимо —надто потрібно.
Крайний —I) крайній, останній. По край-

ней мере —принаймні; II) конёчний,
надзвичайний; надмірний, через верх.
К крайнему сожалению —на превели-
кий жаль.

Крайность —I) крайність, ности; скрыта,
ти; пригбда, ди; нуждённіетъ, ности;

ID надмірність, ности. У него во всем

крайности —у ньбго все над міру.
Кран —грант, та; ролька, ки; чіп, чо-

па. (бочки забивать). Под'емный
кран —підбйма,  ми.

Крановщик— підоймач, ча; грантбвник,
ка.

Краса —краса, ей; врбда, ди.

Красавец— красень, ня; красун, на.; кра-

с^нчик, ка. Красавица —красуня, ні;
(к р а с о т к а) —красолйця, ці.

Красиветь —кращати, кращішати, гарні-
ти, гарнішати.

Красивый —гарний, гбяшй, красний,
вродлйвий, лёпський, хороший. Кра-
сиво —гарно, гоже, красно, хброше.
Красивее — гарніший, вродлйвіший,
кращий (за кого). Самый красивый—
найгарніший, найвродлйвіший, най-
кращий.

Красильный— фарбаоний, краейльний.
Красильня— фарб'ярня, ні; фарбарня,
ні; красильня,^ ні. Красильщик —фар-
бар, ря; фарб'яр, ря; краейльник, ка.

Красить— I) краейти, фарбувати,   малю-

вати, розмальбвувати, білйти (белой
краевой); жовтити (желтой кра-

евой); синйти (синей краской)
і т. д.; II) скрашати (Книжка с к р а-

ш а е л іб д с ь в ё ж и т т я).
Краска —врасва, ки; фарба, би; барва,

ви (Маю краски та малювати

нічого). Цвет на хлебных растениях

—краска (3 я« й т а з б и л о вітром
у сю краску).

Краскотерка —фарботёрка.
Красненький —червонёнький. Краснехо-

нек —червонісінький. Красно —I) чер-

вбно; II) гбдяно, годйняно (про по-

гбду); III) (красноречив о) —жра-

сномбвно.
Краснеть— червоніти, красніти, рум'яні-

ти, шаріти; (об о г н е) —ясёвріти, па-

лении; (от стыда) —шаріти; (от
гнев а) —паленіти.^

Краснобай,-ка —'балакун, на; балакуха.
хи; щебетун, ни; щебет^ха, хи; бала-
клій, ія; балаклійка, ки.

Краснобурый —червоноб^рий.
Красноватый —червонуватий, червоня-

стий.
Краснолицый —червоновйдий, червоно-

лйций. Краснощекий —рум'янпй, чер-

вонолйций. Краснорожий —червоно-

пйкий.
Красноречие —врасномбветво. Красноре-

чивый —красномбвний, красномбвця,
ці; промбвистий.

Краснота —червбність, ности.

Красный —I) червбний; II) (крас и-
в ы й) —гарний. Красная девица —кра"-
оуня, ні; дівчина гожа, красна. Крас-
ные дни —ясні, щаслйві дні. Красный
железняк —червбна руда. Красный
лес —бір, бору. Красное солнышко —

ясне, красне ебнечко. Красное словцо
■—дотёпне слівцё. Красная строка —но-

вйй рядок. Красный угол —пбкуть, тя.
Красный уголок — червбний куток.

Красное крыльцо —перёдній ганок.

Красный хлеб —пшенйця. Красная из-

ба —світлйця, ці.
Красоваться— пишатися, красуватися.
Красочный — фарбовгій, мальовнйчий.

Красочный закат —мальовнйчий захід.
Красть —краоти, хапати, злоді&чити.

Красться —ежрастися,  скрадатися.

Краткий— короткий. Кратковременный —

недовточаенпй, недовтпй. Кратковре-
менно —недовгочасно, за малу годину.
Кратковременность — недовгочасність,
ности. Краткосрочный —на короткий
тёрмін. Краткож'изненный —недовгові-
кий.

Краткость —корбткість, кости.

Кратный —кратний. Кратное отношение
—кратне віднбшення.  Кратный  инте-
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грал —кратний інтеграл. Общее наи-

меньшее кратное —спільне наймёнше
кратне.

Крах —крах, ху.

Крахмал —крохмаль, лю.

Краше —краще, ^діпше, гарніше і(за щб,
за кого, від кого).

Крашенный— фарббваний.
Кредит —кредит, ту; борг, гу. Мелкий

кредит —дрібнйй кредит. Кредит крат-

косрочный— ко роткочаснйй.
Кредитив —кредитив, ву; вірча грамота,

ти. Кредитивный —кредитивний.
Кредитный —кредитбвий. Кредитное уч-

реждение —кредитбва уотанбва, креди-

товий заклад, ду.

Кредитовать —позичаши,   кому,   боргува
ти, кого,  набір  давати кому. 'Креди-
товаться —позичати   у  кого,  боргува-
ти  когб, набір брати. Кредитование —

кредитування, ння.

Кредитор — кредитбр, ра; позичаль-
ник, ка.

Кредитоспособность — кредитоспромбж-
ність, ности.

Крейсировать —кружляти, круясати.

Кремень —крёмінь, меня. Кремняк —кре-

мінёць, нця. Кремневой —кремінний.
Кремнезем —креімінйця, ні; времінжа,
ки. Кремнистый —иремінйстий. Крем-
невой ангидрид —кремінний двобкис.
Кремнекислота — кремінна кислота

(квас).
Кренить,-ся —нахиляти, ся на бік.
Крепительный — кріщучий, покріпнйй.

Крепковатый —кріпёнький, міцнёнь-
кий.

Крепкий —міцнйй, цупкйй, твердйй, ду-
жий, ойльний. Крепкий мороз —цуп-

кйй мороз. Крепкая водка— міцна го-

рілка. Крепкий сон —міцнйй, твердйй
сон. Крепко-на-крепко —дуже сильно.
Крепко —міцно, ц$пко, твёрдо, д^же,
здорово.

Крепкоголовый —твердоголбвий, твердо-

уздий (про коней). Крепколобый —

твердолббий.
Крепнуть, ; крепчать —кріпшати, міцні-

шати, дужчати, твердішати, твёрдну-
ти, тужавіти.

Крепость— I) міцність, ности; міць, мб-
ци; твёрдость, дости; твѳрдота, тй;
II) твердйня, ні; замок, мку; фортеця,
ці; Ш) кріпость, пости (а к т). Купчая
крепость —купча крілость. Закладная

нрепость — заставна, заставили лист.

Крепостной— I) кріггоснйй, фортёч-
ний; П) кріпацький, панщанський,
панщанний.

Крепче —д$жче, міцніще, кргпше.
Кресиво —кресало, ла; крйця, ці.
Кресло —крісло, ла.

Крестовидный —хрещатий. Крестообраз-
ный —хрестастий. Крестообразно —нав-

хрест, хрест-навхрест.

Крестцовый —I) Ерижовйй; II) хрещатий,
хрестатий. Перекрестная дорога —кри-

жова дорога.

Крестьянин —селянин, на. Крестьянка —

селянка, ки. Крестьянин неимущий —

селянин незаможник. Крестьянский —

селянський. Крестьянская изба-чи-
тельня — селйнська хата-читальня.

Крестьянский клуб —селянський кл£б.
Рабоче-Крестьянская Инспекция —Ро-
бітнйчо-Селянсыи Інспёкція. Кресть-
янское дело —селянська^ справа. Кре-
стьянская  беднота —селянська голбта.

Кривая —I) врива, вбі; II) врив^ля, лі.
Алгебраическая кривая —крива алге-

брйчна. Гармоническая кривая —гар-

монична крива. Действительная кри-
вая —дійсна врива. Сопряженная кри-

вая —врива долечена. Общая кривая —■

загальна врива. Замкнутая кривая —

замкнена крива. Кривая возврата —

крива зворбту. Приводимая кривая —

крива звбдна. Крайняя кривая —крива

крайня. Кривая основа— крива осно-

ва. Особенная кривая —особлива кри-

ва. Основная кривая —основна- крива.
Примитивная кривая — примітйвна
крива, первісна крива. Двойная кри-

вая —подвійна крива. Кривая двойно-
го касания —крива подвійного дотику.

Простая кривая —врива поодинбва.
Пространственная кривая —врива про-

сторбва. Кривая II степени —крив&
другого ступня. Сферическая кривая
—сферйчна крива. Трансцендентная
кривая —крива трансцендёнтна.
Крестьянство —селянство.

Кривизна —кривина, ни; крйвість, во-

сти; кривизна, ни. Криво —I) криво; II)
неправдиво, не діо лравді.

Кривить,-ся —кривйти, ся;^ карліочити,

ся. Кривить душой —крйвдити, лама-

ти Душу, брати гріха на душу, кри-

вйти душёю. Кривляться —кривйтися.
викривлятися.

Кривой —кривйй,  скривлений.  Кривобо-
■ кий —кривоббвий. Кривоватый —кри-

вёньвий. Кривоглазый — кривобкий,
сліпобкий.

Криводушничать — кривйти душёю,
крйвдити, не по правді жйти. Криво-
душие —криводушність, ности. Криво-
зубый — кривозубий. Кривоносый —

кривонбсий. Криворогий —криворбгий,
туркатий. Криворукий —криворукий,
криворучко, ки. Кривосудие —крйвд-
ний суд. Кривотолок —крутійство, ваг
крутярство, ва. Кривоустый —криво-

рбтий.
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Кривулина —кривуля, лі; карлючка, ки.
Криволинейный —криволінійний. Кри-
волинейная координата —криволінійна
координата. ■

Кризис —I) криза, зи; кризис, су; II) пе-
реломбва хвйля. Наступил кризис —

настала криза. Промышленный кри-
зис— промислбва криза. Финансовый
кризис —фінансбва криза. Экономиче-
ский кризис —екрномйчна криза.

Крик —крик, ку; гук, ку; пбкрик, ку; гу-

кания, ння; (о м и о г и х) —галас, су;
галасування, ння; вёреок, ску; (с и л а-

ч е м) —рѳпет, ту; репетування, ння;

лёмент, ту; лементування, ння; (н а
и о м о щ ь) —гвалт, ту; гвалтування,
ння. Крик воробьиный —цвірінькання,
ння; гусиный —гѳгання, ння; лягуше-
чий —нумка'ння, ння; журавлиный —

курлмкання, ння; куриный — соко-

тання, ння; кудкудакання, ння; ко-

шачий —нявкання, ння; аистов —клё-
кіт, ту; перепелов —підпідьбмкання,
ння; крик поющих птиц —щебетания,
ння; чайки —кигйкання, ння.

Крикливость —криклквістъ, вости; га-

ласлйвість, вости.

Крикливый •— криклйвии, галаслйвий,
горлатий, ротатий, пащекуватий. Кри-
кун —крикун, на; горлань, ня; горлач,

ча; (с плачем) — рёва, ви>; вере-

скун, на.

Кристализация —кристалізація, ціі; кри-

шталювання, ння. Кристаллический—
кристалічний, кришталевий. Кристаль-
ный —кришталевий.

•Кристалл —-кришталь, лю; криштал, лу;

кришталйиа, ни. Кристаллизироваться
—кристалізувати, ся; кришталюва-

ти, ся.

Критика —I) критика, ки; рбзбір, бору;
II) осуда, ди; поговір, вору.

Критиковать— I) критикувати; II) судй-
ти, суджу, диш, дитъ; ганити, ню, ниш,

нить.

Критик —I) критик, ка; II) осудник, ка.

Критический— I) критичний; II) оср/д-

ливий, глумлйвий; III) скрутнйй. Кри-
тическая литература —критична літе-
рат^ра. Критическое положение —скру-

та; скрутнё становище, критйчне ста-

новище.

Кричать— кричати, гукати; (с и л ь и о)—
галасувати, репетувати, зіпати; (о
плаче м) —лементувати, ревтй'; (т о-

с к л ив о, с плачем)- —■ скймгити,
скймлити, верешатй: (гроз я) —грйма-
ти, гомоніта Кричать караул —гвалт

кричати, прббі кричати, гвалтувати;

(о журавля х) —иурлюкати, курлй- I
кати; (об утках) —кахкати; г (о с о- |
р о к а х) —стрекотати, скреготати.

Кровавить —кривавитді. Кровавый —кри-

вавий. Кроваветь —кривавіти.
Кровь —I) кров, ви; крйвля, лі. Избить

в кровь —об'юпшти. Истекать кровью

—схбдити крбв'ю, крйвлею. Кровяни-
стый —кривавистий. Кровяной —крив'-
янйй. Кровинка —крапля крови, кро-

винка. Крововозвратная жила —кро-

вйста жила. Крововозвратный —крово-

зворбтяій. Кровожадный —хйжий, кро-

вожёрний. г Кровожадность —хйжість,
жости; хиясантво, ва. Кровомщение —

кривава помета. Кровообращение-
кровобіг, гу; циркуяяція крови. Кро-
вопролитие — кровопролйття. Крово-
пролитный —кривавий. Кровопускание
—кровопускания. Кровоочистительное
—кровогін, гону. Кровеносный— крово-

нбений. Кровеносный сосуд —жила,
ли. Кровянистый —кривавистий, кро-

вйстий.
Кровный —рідний, крёвний. Кровные де-

нежки —кривавиця, ці. Кровная ло-
шадь —племіннйй кінь. Кровная нуж-

да —пекуча, нагла потреба. Кровная
обида —тяжка образа.

Кровля —покрівля, лі; верх, ха; дах, ху;
стріха, хи. Кров —захист, ту; приту-
лок, лка.

Кроить —краяти, крбіти. Кроение, крой-
ка —крій, крою; крбшня, краяння.
Кроильщик —краялъник, ка.

Кроме —окрім, крім, опріч. Кроме того—
опріч тбго, окрім того, крім того.

Кросна, кроены —I) кросна, сен; верстат,

ту (ткацький); II) полотно, на; нови-
на, ни (нововйткане^полотнб). ■

Кроткий —тихий, смйрний, лагідний,
плохйй (очень смирйый). 'Кро-
тость —тйхість, хости; смйрність, но-
сти; лагідність, ности; плохість, хо-

сти.
Крохотный, крошечный —малюсенький,

манібсенький, машбній, дрібнёсенький,
дрібнёнький.

Крошить —кришйти, локшйти; (капу-
с т у) —сікти, •шаткувати > (шатківнй-
дею). Крошиться —кришйтися. Крох-
кий—крихкйй.

Круг, кружок —ікруг, га; кружок, жка;

кружало, ла; коло ла; кільцё, ця* ббід,
ободу; покотйло, ла. Круги на воде —

жмурки, бк. Круг общества —коло, то-
іварйство. 'В семейном кругу —в рідніад-
кблі в родйннім кблі. В кружок—

круяжа, в коло, кружкома.
Круглить —круглйти,   закруглйти,   окру-

гляти,   обкруглбти.    Круглеть —закру-
глюватися, закруглятися.

! Кругло— кругло,  округло.   Кругловато —

кружало, ла; коло, ла; кільцё, ця; ббід
кругляво,   круглясто.   Кругловатый —
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круглявий, круглястий. Круглость —

круглісгь, лости. Круглолицый —кру-

глолйций, кругловйдий.
Круглогубцы —круглогубці, бців.
Круглый— круглий, округляй. Круглый

год —цілнй рік, цілісінький, увесь рік.
Круглый ойрота —крутом сирота', си-

ротина. Кругленький — кругленький.
Круглехонек —круглісінький. Круглина
—круглість, лости. Круглая скобка —

кругла дужка. Круглое тело —кругло

тіло.
Круговой —круговйй, коловйй. Круговая

порука —кругова, спілыіа запорука.

Круговую пить • (и вообще пить)
—кружатп, кружляти (Зевёс тоді
круясав^ сивуху. Иноді й
круговйй   в і т е р  и о д м ѳ).

Кругозор —кругогляд, ду; виднокруг, гу;

ббрій, іго. С широким кругозором —

широкоглядний (Прозоре пОвіт-
ря розшйрило кругогляд на

в с і б 6 к и).
Кругом —I) навкругй, круг, навкбло, кру-

гом, округи; ІІ) цілкбм, геть чисто,
геть усе; ІП) кружка, В коло. Стали
кругом —стали в кбло (К р у г б м

йбго с т ё п, як море. Навкруг
х&ти топблі pOCTJ'Tb).

Кругообращение (круговращение)
—сбертання вкбло, кружл/шня, ння;

кругобіг, бігу; колообертання, ння.

Кругосветный —кругосвітний. Круго-
светное путешествие —кругосвітна пб
дорож, жи. Кружное направление—

кружнйй напрямок.

Кружево —мерёжка, ки; мерёжево, ва.

Кружевной —мерёжевий,   мерёжковий.
Кружить,-ся —кружляти, ся; крутйти, ся;

вертіти, ся; колувати. Кружение —

кружляння, ння; кружіння, ння.

(Наднами кружляли б f л і го-

луби. Квітка на біоді ст&ла
крутит и .с я. Крутиувся до го-

ри л и ц ё м).
Кружка —I) кухоль, хля; кухлик, ка;

збанок, нка; II) кв&рта, ти (Ѵю в е-

д р а); III) карнавка, ки; скарбнйчка,
ки ; Кружечный— I) кухлевий; П) кар-

навочний. Кружечный сбор —карна-

вочний збір.
Крупнеть —білыпати.
Крупный —великий, здоровий; (бол ъ-

шими каплями) — краплйстпй,
крапчастий; (о зерне) — дорідний;
(про соль) — дрібчастий. Говорить
крупно —говорйти з сёрцем, гбстро.
Крупноватый —чималий.

■Крутизна —круча, чі; крутість, тостп.

Крутобережный —крутоберёгий.
Крутить,-ся —I)    крутйти,    ся;     сукати

(нитки);   (в е р е в к и)— плести,  зви-

вати,   ся.    Кручение —крутіння,   ння;

вертіння, ння; сукання, ння; М) кру-

тйти, вертіти (справу).
Крутой —ісрутйй.  Крутой '■ мороз —лютий

мороз. Крутая гора —прйкра гора. Кру-
то  повернуть —I)   раитом   повернута;

II) прйкро завернути.

Крутеть —крутішати._
Кручина —журба,  бй;  тяга,  ги;  смуток,

ку. Кручинить —завдавати жалю, ягу-

рйти, зажурйти.  Кручиниться —журй-
тіися, оумувати, в тугу вдаватися!, сму-

тимся.   Кручинный — журнйй, жур-

лйвий, тужний.
Крушение —катастрбфа,    фи;    розбиття,

ття; розтрощення, ння. Крушение на-

дежды —розбиття надіі.
Крыло —крилб,  ла;   крйла  (м и.).   Кры-

лышко —крильиё,  ця;   крйлечко,   ка;

крилята, ят.

Крыса —пацюк, ка;^ щур, ра.  Крысий —

пацюкбвий, щурячий.
Крыться —I) критися; II) таіти, ся; хо-

вшгися,   критися   (П 6 л е  врйлося
туманом.    У   свзому   тумані
крйлося сел 6. Бона від мёне
не к р и л а с я).

КрЫшка—пбкришка, ки; накришка, ки;

верх, ха (на одёжі); віко, ка (на ді-
жі, ббдні, скрині).

Крюк,  крючок  —  гак,  ку;  гачбк,  чка:

кріок, ка; крючок, чка; кіпгка, козуль-

ка  (з двома   або чотирма гачками —

діставати відра, що впали в крини-
цю);  гаплйк,  ка  (в  одёжі);  защшка.

ки   (коло ^дверей). Согнуть в крюк —в
дугу  зігнути.   Вернугь   крючок —кар-

лючку зашути.
Крюковатый —I)    карлючкуватий,    кри-

вульчастий; гачкуватий;    П) . (о   л ю-

дях) — дричёпа, пи;    причёпливий.
нрутій. Крючкотворствовать — артику-

ли,   закарлгочки,     крючки  гнути,   за-

гинати.

Кряхтеть —кректати,     крехтати      (А ж
крепче та т А г н е м і ш о к).

Кстати —до речи, до діла, до слова. Не-
кстати —не до речи, не до слова, не ао

. діла, не до ладу. Кстати случиться —

нагодйтися.
Кто —хтб. Кто бы ни был —хтб-б не був.

Кто-нибудь,   кто   ни  есть,   кто-либо —

хтб-нёбущъ,    абй-хто.      Кто-то —хтбсь
Кого-то —^когбсъ. Кому-то — комусь.

Кем-то— кймсь, кймось. На ком-то —на

кімсь, на комусь.

Куб —I) (тел о) —куб, ба; II) (м а т е р і я)
—лёмбик, ка. Кубатура —кубатура, ри.

Кубический —кубічний.   Кубический  ко-

рень —кубічний    кбрінь.    Кубический
литр —кубічний літр. Кубический метр
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—кубічний метр. Кубическая форма —

кубічна форма. Возвышение в 111 сте-
пень —кубування, ння; піднбшення до

куба.
Кубышка —банька, ки (Банька на

о л і іб).
Кувалда —біяк, ка.

Кувшин —глёк, ка; глечик, ка; гладу-
щик, ка.

Кувыркание —перекидання, ння. Кувырк
—беркнць. Кувырком —перёвертом, пе-
рёкидьки.

Кувыркаться —перекпдатися, переверта-

тися.

Кувыркнуться —перекйнутися, перевер-
путися.

Куда —кудй, кудбю. Куда-либо, куда-ни-
будь, куда ни есть —кудй-нёбудь, абй-
кудй. Куда-то— кудйсь, дё-десь. Куда
как! —диво як! ач як! Куда как хоро-
шо! —дё вже пак не гарно!

Кудесить —I) чарувати, чаклувати, відь-
мувати; II) колобрбдити, шурубурити.

Кудесник —I) знахар, ря; ворожбйт, та;
чарівнйк, ка; II) штукар, ря.

Кудри— кучері, ів. Кудрі завивать— ку-
чер! звивати.

Кудрявый —кучерявий. Кудреватый —ку-
черявенький. Кудри —кучері, ів (Ой
ти, дубе, кучерявий лист на
тобі. К у ч е р я в і верб и. Куче-
рявий хлбпець).

Кузнец —коваль, ля." Кузнецов —ковалів.
Кузнецкий, кузнеческий — ковальсь-

кий (Ковальське ремесло).
Кузнечество —ковальство, ства; кова-
лювання, ния. Заниматься кузнече-

ством —ковалювати-
Кузница —кузня, ні.
Кукушка —зозуля, лі.
Кулак —I) кулак, ка; II) молот, та (у

к ам е ещ и к.о в); III) куркуль, ля,

глитай, ай.
Кулинария —кухарство, ва; куховарство,

ва. Кулинар —кухар, ря.

Культивировать —культивувати.
Кумач —китайка, ки. Кумачный —китай-

чатая^ (Оідёлечко китайкою
в к р й т е).

Купать,-ся —купати, ся; (в л у ж е) —ка-
люжитися. Купальня —купальня, ні.

Купец,-чиха —купёць, пця; крамар, ря;

купчиха, хи; крамарка, ки. Купече-
ский —купёцький, крамарський. Купе-
чество —купёцтво, ва; крамарство, ва.

Купечествовать —купщовати, крамарю-
ватл.

Купить —купйта, плго, пиш, пить. Ку-
пленный—куплений, купбваний (Ку-
новаций х л і б). Купля —купля, лі;
купівля, лі.

Купно— вкупі, разом, гуртбм,_ спільно.
Крупный —спільний, гуртовйй.

Купол —баня, ні; маківка, ки.
Купорос— купервас, су; вітрібль, блю.

Купоросный —купервасовий, вітрібле-
вий. Медный (синий) купорос —сйній
камінь.

Купчая —купча, чоі.
Курение —куріння, ння; паления, ння.

Курить табак —курйти, палйти тютюн.
Курительный —курйлышй. Куритель-
ный табак— тютюн, ну. Курительная
трубка —люлька, ки. Курительное ве-

щество —курево, ва.
Курить— I) курйти, кадйти; II) гнати,

исену, женёш (горілку); III) курйти
(беягать) (3 Пе рейс лава ю-
нёцькурйть).

Курносый— кирпатий. Курноска— кирпа,
кирпата.

Курок (р у ж ь я)— курок, рка; зайчик,
ка; собачка, ки.

Курс— курс, су.  Курсовой — _курсовий.
Курсировать— курсувати, обшгати.
Курсы^курси, ів. Курсы по украинско-

му языку— курси украінськоі мбви.
Курсы по украиноведению —курси ук-
раінознавства.

Куртаж— факторбве, факторне. Куртаж-
ный— факторський, факторбвий (3 а
ц ю справу одержав фактор-
ських і&ОО кар б.).

Курьез —чудасія, іі; кумёдність, носта;
курйбз, зу. Курьезный —чудасійний,
кумёдний, курйбзний. Курьезное дело
—курйбзна справа.^

Курьер— гонёць, гінця; кур'ёр, ра. Курь-
ерский— кур'ёрський. Курьерский по-
езд —кур'ёрський пбізд.

Кусать,-ся— -кусати, ся; грйзти. Кусаю-
щийся —куслйвий, кусіочий.

Кусок —кусок, ка; к^сень, сня; кус, са;
шмат, та; шматбк, тка; кавалок, лка;
скйба, би; (сахару, м а с л а) —груд-
ка; (бумаги, ткани) —клапоть, тя;
клаптик, ка; кусок холста— сувій по-
лотна.

Куст— кущ, ща; кущик, ка; кбрч, ча.
Кустистый —кущистий, корчйстий, ру-
пистий. Кустовой —кущовйй, куща-

стий.

Кустарь —кустар, ря; дрібнйй промислб-
вець. Кустарный— I) корчевий, чагар-
никбвий (р о с л и и и); II) дрібнйй,
хатній. Кустарный промысел —дріб-
нйй, хатній прбмисел. Кустарные из-

делия —хатні, домбві вйроби; домо-
ткане, домоділыіе (с у к н о).

Кутать,-ся— кутали, ся; обгортатися, за-

гортатися, укутув'атися; (платком)
—обпинатися; (с олбмой, рогожей



Кутеж 160 Лампа

и п о д.)— тушкуватися; (р е б е и к а)—
обгортати, закутувати.

Кутеж— гульни, ні, гульба, бй. Кутило—
гультяй, яя, гуляка, ки; гульвіса, си.

Кутить— гуляти,   гультяювати,   бенкету-
вати, пиячити. Ветер крутит— вихруе

крутить.                                                 '

Кухарить— куховарити, кухарювати, ку-

харити. Кухарка— куховарка, ки; ку-

харка, ки. Кухмейстер— кухар, ря.

Кухня— кухня, ні; пекарня, ні. Кухон-
ный— кухённий, кухняний, пекарня-

ний

Кучер— візник, ка; фурман, на; машта-

лір, ра. Кучерская— машгарня, ні;
фурмаыська, оі. Кучерской —візнйчий,
фурманський, машталірський.

Кушанье (процесс)— I) іда, ди; сма-

кування, ння; Ідіння, ння; II) (к у-

ш а и ь е)— отрава, ви; Іжа, жі; потра-

ва, ви; наідки, дків; іда, дй.

Кушетка —канапка, ки.

Куча— I) купа, пи; (с н е г а)—кучуцура,

ри; II) багато, сила, ли; тйск, ку,; на-

вал, лу.

Л
Лабаз— крамнйця, ці; (м у ч н о й)— ко

мора, ри.

Лабиринт —лабірйнт, ту.

Лаборатория— лаборатбрія, іі'; майстёр-
ня, ні. Лаборатория труда— лаборатб-
рія праці. Лаборатория физическая __

лаборатбрія фізична. Лаборатория хи-

мическая— лаборатбрія хемічна. Лабо-
ратория математическая— лаборатбрія
математична.

Лава— лава, ви; лавка, ки; II) кладка,

ки  (Іість лавине засидит ь).
Лавина— лавина, ни; льодозвал, лу; сні-

гова лава.

Лавировать— викербвуваги, вйкерувати
керувати, правити, направляти, лаві-
рувати (Поперёду Гамалія
оайдаком керуе).

Лавка— I) лавка, ки;' ослін, лбну; ослб-

нець, нця; ослінчик, чика; II) крамнй-
ця, ці. Книжная лавка— книгарня, ні.
Лавчонка— крамнйчка, ки. Лавочный
—крамничний, крамбвий.

Лавочник,-ница— крамар, ря; крамарка,

ки. _ Лавочников— крамарський, кра-

марів. Лавочницын— крамарчин.
Лагерь— табор, ру; кіш, коша; обоз, зу;

стан, ну; таборйще, ща (м е с т о, г д е

был лагерь). Стать, расположиться

лагерем— табором, кошём, обозом ста-

ти, отаборитися. Лагерный— таборб-
вий, оббзный.

Лагуна— лиман, ну; намул, лу. Лагунка
—мазниця, ці.

Лад— I) лад, ду; П) лагода, ди; згбда, ди;

злагода, ди.

Ладить,-ся— лагодити, ся; ладнати, ся;

(с кем) —еднатися, годйтися, дясуся,

дишоя, диться; умовтйтмся (Л а го-

дйтися в дорбгу. Ладнати
наймита). Дело ладиться— справа

налагодясуеться. Он со всеми ладит—

він зо всіма в дббрій злагоді. Не ладят

между    собой— між    ними    нелагода.

Ладный— I) лагідний; II) дббрий, гар-

пий. Ладно— I) лагідно, в ладу; в зла-

годі. в згбді; II) добре, гаразд.

Ладонь —долбня,   ні.    Бить   в   ладоши

(апплодировать) —плескали в долбні.
Ладья —чбвен, вна; дуб, ба.
Лаж— нромінте,   ого.   Лажный— промін-

ний  (В з я л й и р о м і и н о г о   по   о

коп. з к а р б 6 в а и ц я).
Лазарет— шпигаль, лю. Военный лаза-

рет— військовйй пшиталь.

Лазать, лазить —яазити, плазувати? На

гору лазить— вилазити, вилізати, дёр-
тися. С горы слазить— злізати. Лазей-
ка— пролазка, ки; вйлазка, ки. Лазка
—лазіння, ння- пбвзання, ння.

Лазутчик— пластун, на; вивідач, ча;

няшпорка, ки.

Лазурь —І)^блакйтна фарба, блакйт, ту:

II) блакйть, ти; блакиття, тгя. Лазо-
ревый, лазуревый— блакйтний. Ла-
зурь берлинская— берлінський блакйт.

Лай-нгавікання, ння", гавкотня, ні; бре-
хання, ння. Лаять— гавкати, брехати
(о с о б а к а х).

Лак— лаку, ку. Лак асфальтовый— лак

асфалыовий. Лак маслянный — лак

олійний. Лак спиртовой— лак спир-

товий. Лак скипидарный —лак шпи-

гинарний.
Лакировать —лакувати, лощйти. Лаки-

рованный— лакбваний, лачений. Ла-
кировка —лакування ння.

Лакомиться —ласувата . (чим), ласувати--

ся (на що) (Давно л а су ю с я на

т'бго коня). Лакомство '— ласощі,
щів; лакітки, ток; легомйнки, ок. Ла-
комый —ласий. Лакомо —ласо. Лако-
мец —ласун^ на; ласій, ія; ласунѳці., ,

нця, лагоминець, нця. Лакомка —ла-

сун, на; ласуха, хи.

Лаконизм —короткомбвність,   ности;   ла-

конизм, му; корбткість, кости;  вираз

ливість, вости. Лаконически— лаконіч-
но, коротко, виразлйво.

Лампа— лямпа, пи; гаснйк, ка; гасийця,
ці. Поднять, опустить лампу —підкру-
тйти, прикрутйти лймпу. Ламповщик
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—лямпар, ря; лямпівийк, ка. Лампа
керосиновая —лямпа гасова. Лампа
калильная — лямпа асарова. Лампа
предохранительная —лймпа охоронна.

Лампа  переносная —лймпа переносна.

Ландкарта —ландкарта, ти.

Ландшафт —ландшафт, ту; краевйд, ду;

краёвість, вости.

Ландыш —конвалія, ліі. Ландышевый—
конвалійвий.

Ланцет —ланцет, та; пущадло, ла.

Лапа —лапа, пи; лапка, ки (у плот-

ников). В лапу —в замок, в зруб. Ла-
пистый —лапатий, лапастий. Лапушка
—зіронька, йсочка. Лапчатый —лапа-

тий.
Лапоть —личак, ка; личаий, ів; верзун,

на. Кожаные лапти — иостолй, ів (по-
стіл); ходакй, ів (ходак); равлики,

ків (легенькие на Подолйи).
Шнурки для лаптей —поворбзки, зок;

волбки, ок.

Лапша —локшина, ни; лбкша, ші. Ре-
зать лапшу —лбкшину кришйти.

Ларец, ларчик— скрйнька, ки; шкатула,

ли; погребёць, бця (дорояіы й).
Ларь— I) рундук, ка; П) скрйня, ні (в
мельнице).

Ласка— ласка, ки; ласкавість, вости; ми-

лування,  ння;  мйлощі,  ів;  го дублен-
ия,  ння.   Ласкатель —ласкавець,   вця;

облёсник, ка. Ласкательный —годубли-
вий.   Ласкание —милування,   ння;   го-

лублення, ння; пёстування, ння. Лас-
ковый —ласканий.   Ласково —ласкаво.

Ласкать— голубити,  пёстувати,  нёстити,
милувати; (собак) — лащити. Лас-
каться —ластитися,  лащитася.   Ласка-
тельство —облёсність, ности; підлёщу-
вання, ння.

Ласточка —ластівка, ки; ластівочка, чки;

ластівонька,  ки;   (п т е и е ц) —ластіве-
ня, яти; ластів'йтко, ка. Ласточкин —

ластів'ячий, ластівчаний, ластовйнний.
Латунь— мосяж, жу; жбвта мідь. Латун-

ный —мосяжный.       ^

Латы— панцер, ру; тиляігй, ів.
Лафет —лафёт, та.

Лацкан— ощворбт, ту (в одежде); кли-
па, пи.

Лачуга— хатйна, ни; халупа, пи; (ла-
чужка) —хатчина,  ни;   халупка,  ки.

Лгать— брехали, шу, шеш, ше; (з а д р у-

г и м)— підбріхувати; (и и о г д а)—по-

бріхувати. Лганье— брехання, ння:

бреіхня, ні; брёхні, ень. Распростра-
нять ложь —брёхні розпускати. Ложь
—брехня, ні. Лгунишка— брехунёць,
нця. Лгун — брехун, на; -брехач, ча;

илетібга, ги;  підбрёхач, ча. Лгунья—

брехуха,  хи;   брехунка,  ки;     брехач-
ка, ки.

Лебедка— I) (птиц а)— лебідка, ки; ле-

бедйця, ці; лебідочка, чки; П) лебід-
ка, ки; коловорот, ту. Паровая лебед-
ка —парова катерника, лебідка. Лебе-
диная  песня —остання пісня, лебеди-
на пісня.

Лебезить —крутйтиоя, звиватися, дрібцшэ-
вати  (перед    к им), підлёщуватися
(до кого).

Левкас— грунт (грунтова фарба). Левка-
сить— грунтувати.

Левый— лівий; (левый в упряжи)—
підручний.  Левою  рукою  — лівбруч.
Лево —наліво,   лівбруч,   на   ліворуку,
к сббі. Левша — I) ліва рука, лівйця;
П) лівака,^ ка;  лівіда, ші.  Левизна —

лівизна, вй; лівйця, ці; лівий бік.
Легализация —легалізація, ціі; узаконен-

ия,  ння.    Легальный     марксизм —ле-

гальний марксизм. Легальный союз —

легальна спілка.

Легенда— легенда,   ди.     Легендарный—
легендарний, легендбвий.

Легкий, легко— легкий, легко, вільний,
вільно; (о пище) — лзгкостравний.
Легок на помине —про вбвка помбвка,
а вбвк і в хаті. На легкую руку —на

швидку^ руку, абй як. Легкого пове-

дения (о жен.)— повія, it Легковой
извозчик —легкотягяий візийк, дріж-
кар, pi. Легкость— лёгкість, кости;

лепкота, тй. Легонький —легенький,
повільний. Легонько — легенько, по-

вільно, повблі, злегёиыка. Легохонек,
нько —легёсенький, легёсенько. Легко-
ватый —полёгкий, легкуватий.

Легковерие —легковірство, ства; легко-

вірність, ности. Легковерный —легко-

вірний.
Легковесный— легкий, легковагий, легко-

вайкний.
Легковоспламеняющийся   —   швидкоза-

пальийй, падкий.
Легкое —лёгке,   ого.   Легкие —легёні,   ів.

Легочный- —легёневий,  легковйй.    Ле-
гочные болезни —хорбби легёневі.

Легкомыслие —легко думство, ства.    Лег-
комысленный —легкодумний.

Легконоги й —легконогий!
Легкоплавкий — топнйстий, легкотбпий.

топкий.
Лед —лід, льбду; крйга, ги: сало, ла. Ле-

дяной —льодовйй, крижаний. Ледяная
сосулька— бур^лька, ки. Ледоход —

скрес льбду, лъодоплав, ву.

Леденить— крюкнйти, ледувати. Леде-
неть —леденіти, крижніти, ледуватіти,
дубіти; (о теле) —холбнути, клякну-

ти (Па^льці заклйкли так, щ'о
й узла не р о з в & ж е ш).

11
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Ледорез,  ледокол— лідоріз,  різу;  льодо-
лбм,  му.    Ледокольня —лідорізня,  ні.
Ледник— льодбвня,   ні.,   Ледовитый—

льодовйй. Ледовщик— льодовнйк, ка.
Лежалый — злёглий, злёжаннй, злёжа-

лий.    Лежалое  сукно— злёгле    сукнб.
Лежалый   товар — злёглий,   лежаний
крам.

Лежать— лежати.   Лежание — лежания,
ння; лёя«а, жі (3 с и а н н я ,н е спра-
вит коня,  а з  лёжі не  спра-
в и ш о д ё ж і). Лежебок— лёясень, еня;
лёга, ги;  легар, р&; легёйда, ди. Ле-
жень— лежень, еня; легар, ря. Лежа—
лежачи, ліжма, лёгма   (Лежень не
хбче  робйти,   тільки  с пат и).

Лезвие— лёзво, ва; пезо, ва; гострій, ія;
жалб, ла (Обух'і лёзо еркири).

Лезть —лізти, вилазити,   вилізати,   дер-
тися.   Лезть   на   четвереньках— рачки
лізти, рачкувати. Лезть к кому, куда—
сікатися, иалазити.

Лейка— лійка, ки; {д ля по л и в а н и я)
—поливалка,    ки     (В з я т и у п о л и-
в а й к у й и о л и т и к в і т к и. Щ о б
не    роззіллятн    перелива то-

чи, візьмй лійку).
Лекарство— ліки, ків;    лікарство,    ства;

(лекарство) — лікарювання, ння.
Лекарственный —ліковий.

Лекарь— лікар,   ря.   Лекарем   быть— лі-
карювати.   Лекарка— лікарка, ки.  Ле-
карев — лікарів. Лекарский — лікар-
ський. Лекарственный— ліковий

Лексикон— словник, ка; словар, рй. Лек-
сикон иностранных слов— словник чу-

я«озёмних слів.
Лекция— лёкція,  ціі.  Лекция   по   укра-

инскому языку —лёкція з украінськоі
мбви.    Лекция    с    благотворительной
целью— лёкція  з   благодійною   метою.

Лелеять— леліяти, пёстувати, милувати,
голубити, блю, биш, бить  (М а т и си-
па  л е л і я л а,  с и о д і в а л а с я и б-
м о ч и).

Лемма —лёма, ми; помічна теорема.
Лемниската —лемніската, та.
Лен— льон, ну.
Лента— стьбжка, ки; стьбжечка, ки;

бйнда, ди; бйндочка, ки; стрічка, ки;
стрічечка, ки; (для кос ы)— кісттик,
ка. Ленточный— стьояжовий, биндо-
вйй, стрічковйй. Лента телеграфная—
телеграфна бйнда. Лента изолляцион-
ная— іцоляційна бйнда.

Лентонажимный   (валик) — биндона-
тискальний (валець).

Лень— лінощі,  ів;   лёдарство,  ства;   ле-
дацтво,   цтва.     Напала   лень— лінощі
обсіли.

Лениться— лінуватися,   ледащіти, _леда-
рувати,   байдикувати.    Ленивый —ле-

дачий, лінйвий. Ленивость — ледац-
тво, цтва; лёдарство, ства; лінощі, ^ів.

Лепесток —пелшстка, ки. Лепестковий —

пелюсткбвий.
Лепетать —лепетали, белькотіти, белько-

тати, лопотіти (Дитйна такё
белькбче, що й не розберёш).

Лепетание— лепетания, ння; белькотан-
ня, ння. Лепетливый —лепетлйвий,
белькотлйвий. Лепетун —лепетун, на;
лёпётя, ті; белькотун, на. Лепет— ле-
пет, ту; бёлькот, ту.

Лепешка (х л е б н а я)— корж, ока.
Лепить —ліпйти, заліплговати, бгати (те-

сто). Лепиться —I) ліпйтися, зліплю-
ватиоя; II) тулитиоя (Хатки ту ли-
ли ся одна колб бдноі). Лепка
—ліпіння, ння; ліплення, ння. Леп-
кий—липкий, беручкйй. Лепной—
ліпнйй. Лепщик —лшнйк, ка; ліпар,
ря; ліпак, ка.

Лепта —лепта, ти; невеликий дарунок;
пожёртва, ви.

Лес —ліс, су; лісбк, ска; лісбчок, чка.
Небольшой лес —гай, ю; гайбк, ка;
гайбчок, чку. Лес в овраге —байр&к,
ку; байрачбк, чка. Лес в долине —діб-
р'бва, ви; дібрбвонька, ки. Молодой
лес —молоднйк, ка; молодничбк, чка.
Мелкий лес— чагар, ря; чагарнйк, ка>
кущі, 1в. Вырубленый лес — вйруб,
бу; зруб, бу; корчі, чів. Горелый лес—
вйгор, ру. Большой и густой лес —пу-
ща, щі. Нетронутый лес— нётря, нё-
трі; цілйнний ліс. Лес, который тянет-
ся полосой в поле —перёлісок, ска.
Лес березовый —берёзина, ни; берез-
няк, ка. Лес дубовый —дубина, ни:
дубняк, ка; дубинка, кй. Лес боровой
—бір, бору. Лес сосновый —ялинник,
ка Лес ольховый —одьшйна, ни; віль-
шйна, ни; оліпшйк, ка. Лес листвен-
ный, черный —листв'яний ліс, листов-
нйй ліс. Лес красный, хвойный —ча-
тйиний, боровйй ліс; бір, ббру. Дев-
ственный лес— праліс, су. Лесок —лі-
сбк, ска; гайбк, ка; гайбчок, чку.

Леса —риштування, ння; рештбвання,
ння; риш'тунок, яку (Без решту-

. в а н и я не мбжна добудувати
б у д й н к у). Леса (рыболов н.)— во-
доем, н|; волосінь, сени.

Лесенка — драбйнка,   ки; _ драбиночка,
чки; східці ; ців; сходи, дів.

Лесистый —лісйстий,  лісвий.
Лесник,  лесовщик— I)  ліснйк,  ка;   кар

бівнйчий, ого; поберёяшик, ка; П) ліс-
нйк, ка:  лісовйк, ка.  Лесничий— ліс-
нйчий, ого.

Лесничество— ліснйцтво,    цтва;    лісове
господарство.

Лесоводстве —ліснйцтво, цтва.



Лесозаготовительный                              ІѲЗ                                        Лингвистика

Лесозаготовительный — лісозаготбвчий,
лісозаготбвний Лесозаготовительная
часть —лісозаготбвна частйна. Лесоза-
готовка —лісозаготбвка, ки.

Лесопильня —тартак, ка; лісорізня, ні;
драчка, чки. Лесопильный завод —тар-
так, ка.

Лесопромышленник — лісопромислбвець.
вця.

Лесорубочный —лісорубний. Лесорубный
договор —лісор^бна умбва.

Лесосека —ділънйця, ці; ділянка, ки.

Лестница, лестничка —драбйна, ни; дра-

бйнка, ки. Неподвижная лестница —

схбди, ів; (ступеньки) — східці,
дець; ступанка, ки; (боковые
части неподви ясной лестни-

ц ы) —пб/ручі, ів; пбручні, ів; поруччя,

ччя. Лестничный— I) драбйновий; II)
східцёвий, схбдовий.

Лесть —лёсні, ів; лёстощі, ів; лёстъ, ти;

підлёщування, ння. Лестью добивать-
ся, льстить —лёсткаыи підхбдита, під-
лазити. Поддабриваться —лёстю упа-

дали. Льстить —лёстити, улещали, під-
лёщуватися. Льстивость —улёсливість,
вости; облёсливість, вости; лестйвіеть,
вости; підлёсливість, вости. Льстец-
лестен, на; улёсник, ка; облёсник, ка;
підлиза, зи; потакач, ча. Лестный —I)
похвёльний; II) леслйвий, леотйвий.
Лестно— -привмно, похвально.

Летаргия —летаргія, Гі; обмирания, ння;

замирания, ння. Летаргический сон—

летаргічний сон.

Летать, лететь —літати, легіти, лйнутп.
Летание —літ4ння, ння. Летение —ле-

тіння, ння. Летчик —літун, на. Лету-
чий—летючий. Летучесть — летючість,
чости. Лет —летіння, ння; льбт, ту.

Летом, летком —літтю, лётом.
Лето —літо, та; літечко, ка. Летом —л'-

том, улітку, вліті, облітку, літньоіі до-

бй. В разгаре лета —в рбзповні літа.
Каждое лето —що-літа. Летний —літ-

ній. Л. жилье —літн&к, ка. Летось —то-

рю. Летошній —торішній.
Лета —вік, ку; літа, літ. Ваших лет —^ва-

шего віку; вашоі добй В преклонных

летах —у лохйлих літах.
Летопись —літбпис, су. Летописатель, ле-

тописец —літопйсець, сця.

Летоисчисление —літочйслення, ння.

Летчик —літ^н, на.

Лечение —лікування, ння; гбшня, ння.

Лечебный —лікарський, лікарний. Ле-
чебница —лікарня, ні. Лечебник —лі-
карник, ка.

Лечить —I) лікувати, гбіти. Лечиться —

яікуватися   <Я л і к у- ю с я у добро-

г о л і к а р я. Рана г 6 і т ь с я д у ж е

погано); П) лікарювати.
Лечь —ляігтй; (о многих) — поляігтй

(К у р я в а л я г а е. Л я г л б о 6 и ц е

за горою, з б р і зас ія- л и).
Леший —лісовйк, ка; лісун, на; полі-

сун, на.

Лжец —брехун, на. Лживый — брехлй-
вий, Иеправдйвий. Лживость —брехдй-
вість, востиі Лжесвидетель —иеправ-
дйвий свідок. Лжесвидетельство —

фалыийве свідкування. Лжесвиде-
тельствовать —не по правді, неправди-

во свідчити на кого. Лжеприсяга—
кривопрйсяга, ги.

Либерал — ліберал, ла; вільнодумець,
мця. Либеральный —ліберальний, віль-
нодумяий. Либеральный человек—

вільнодумна людйна. Либеральное
правительство —ліберальний уряд. Ли-
берализм —лібералізм, зму.

Либо —абб. Кто-либо —хто-нёбудь, абй-
хто, абй-кого, абй-кому. Какой-либо —

який-нёбудь, абй-який. Где-либо —де-
нёбудь, абй-до. Когда-либо —іколи-не-

будь, абй-коли. Куда-либо —куди-нё-
будь, абй-куди. Который-либо —який-
нёбудь. Что-либо —що-иёбудь, абй-що.

Ливень —злйва, ви; ливнйй дощ; зали-
ва, ви (В ч 6 р а н а д селом про-

неслась велика злйва). Ливмя
лить —дйти як з відра, цюркбм лйти,
обвалом лйти.

Лигатура —I) сплавність, ности; лігату-
ра, ри.

Лидер —провоідйр, ря;_лідер, ра. Лидер
партии —проводйр партіі, лідрр партіі.

Лизать —лизали, лйзькати. Лизание —

лйзькання, ння. Лизун —лизун, на:

лизуха, хи.

Ликвидация —ліквідація, ціі. Ликвиди-
ровать —ліквідувати. Ликвидационный
—ліквідаційний. Ликвидационная ко-

миссия —ліквідаційна коміеія. Ликви-
дационное учреждение —ліквілатгійна
устанбва. Ликвидационное имущество
—ліквілаційне майнб. Ликвидатор —

ліквідатор, ра.

Ликовать —радіта (чим) тішитися (чим
і з чбго), веселйтися (чим) (Я т о б б ю,
пташко, весели о я). Ликование
—радіння, ння; тішення, ння; весе-

ління, ння.

Лимон —цитрина, ни; лимона, ни. Ли-
монный — цитрйновий, цитрйнний.
лимбновий.

Лимфа —пасока, ки. Лимфатический—
пасоковий. Лимфатические сосуды —

пасокові жили.

Лингвистика —лінгвістика, ки. Лингвист
—лінгвіст, та.  Лингвистический —лін-



Линейка 164 Лицо

гвістйчний. Лингвистический цикл
наук —дшгвістйчний цикл наук.

Линейка— лінійка, ки. Линейный— ліній.
ний. Л —ая геометрия —лінійна ге-
омётрія. Линейный угол —дінійний
кут. Линейное уравнение — лінійне
рівненяя. Линейное пространство —лі-
нійний прбстір, стору. Линейно-неза-
висимый —лінійно незалёжний. Ли-
нейно связанное пространство— прб-
стір лінійно спійний. Линейный мно-
житель —лінійний чйнник. Линейное
преобразование — перёвір лінійний.
Линейчатая поверхность — повёрхня
нростолінійна.

■Линия— I) лінія, Гі; (ч е р т а)—ірйска, ки;
II) ряд, ду; лава, ви; III) покоління,
ння; IV) (ж е л.-ід о р.)— кбліія, i'i;
V) смуга, ги. Пограничная линия —

прикордбнна лінія. Линия восходя-
щая —поступна, верхобіжна лінія. Ни-
сходящая л. —спускна, низобіжна. Л.'
железнодорожная — залізнйча кблія.
Л. взаимно-перпендикулярная — л.

взаёмно-строчова, г перпендикулярна.
Л. выпуклая— л. вйгнута. Л. предель-
ная —л. гранична. Л. винтовая —л.
гвинтова, спіральна. Л. замкнутая —л.

замкнена. Л. совпадения— л. збігу. Л.
соединяющая —л. злучна. Л. диаго-
нальная— л. косйнна, діяігональна. Л.
пунктирная —л.крапкова. Л. кривиз-
ны —л. кривиий. Л. цепная —л. лан-

цюгбва. Л, непересекающиеся —л. ми-
мобіжні. Л. об*емлемая —л. обведена,
обнята. Л. центров— л. осерёдків. Л.
об^млющая —л. обвідна, об'ёмна. Л.
пересечения —л. перёрізу. Л. перехода
—л. переходу. Л. пересекающиеся —л.

перехрёсні. Л. горизонтальная —л. по-
зёму. Л. делящая пополам —л. поло-
винка. Л. вспомогательная —л. поміч-
на. Л. наклонная —л. похйла. Л. вер-
тикальная — л. прямовйсна, верти-
кальна, л. дбзему. Л. параллельная —

л. рівнобіжна. Л. конечная —л. скін-
чена. Л. непрерывная —л. суцільна.

Линовать —лініяти, лінувати, графйти,
флю, фиш. Линованая бумага — ли-
нований папір, перу. Линейный—

I) лінійний; П) колійбвий. Конторы
линейные— колійбві контбри, контбри
на кбліі.

. Линять —линяти, облазити, жу, зиш,
ізить (К a pi очі од вітру линй-
іо т ь).

Липнуть —I) дйпнути; П) чіплятися.
Липкость —липучість, чости; липкість.
кости. Липкий—дипкйй, беркйй. Ли-
пец —лйпець, шгю.

Лирический—лірйчний. Лирическая по-

эзия —лірйчна  поёзія.   Лирика —лири-
ка, ки.

Лист —I) лист, та, ту; листок, гжа; ли-
стбчок, чка; II) аркуш, ша. Листооб-
разны й —листуватий.

Листва —лйстя, тя; гйча, чі; гйчка, ки;
бадйлля, для. Лиственный— листвя-

ніій, листаний, листатий і(К а р т 6-
плю вйкопала та забрала
с о б і,. а ;й о м у бадйлля з а л и-
ш й д а).

Литавры —котлй, ів; таламбаси, сів. Ли-
тавр щи к— довбйш, ша; котдяр, ра.

Литейная —ливарня, ні. Литейщик —ли-
варник, ка; ливар, ря. Литейный —

ливарнйй. Л. цех —ливарний цех.

Литература —письмёнство, ства; літера-
тура, ри. Украинская литература—

украшсъка література, украінське

письмёнство. Художественная литера-
тура —краснё письмёнство. Литератур-
ный вечер— літературна вечірка. Ли-
тературный сборник — літературний
збірник. Литератор —письмённик, ка;
літератор, ра; (п р е н е б р.) —писака,
ки. Литиздат Ц. К. железнодорожни-

ков— літнидав Ц. К. залізнйчників.
Лить,-ся —I) лйти, ся; сйшати, ся; (с т р у-

е й) —дзюрчати. Литье — (п р о ц е с с) —

лиття, відливання. Литой ■— вилйва-
ний. Литье (и р е д м е т) —відлйвок,
вка.

Лифт— ліфт, ту.

Лихо  (и а р.) —лихо.

Лихо (сущ.)— лихо, ха. Лиходей —ли-
ходія, я. Лихоимец —хабарник, ка; ха-
п^н, на. Лихоимство —хабарниптво.
цтва. Лихоимствовать — хабарувати,
Лихой —I) лихйй, злйй (Лихі со-
баки); И) завзятий, баскйй. Лихой
наездник —завзя/гий іздёць. Лихой
конь —баскйй кінь.

Лихорадка —лихоманка, ки; трясця, ці;
трясбвиця, ці; пропасниця, ці. Жел-
тая лихорадка —корчій, я. Изнури-
тельная лихорадка —гнітючка, ки. Ли-
хорадочный —лихоманський, проп&с-
ницький. Лихорадочная работа —га-

' рячкбва праця, робота.
Лицевать —лицювати, цгога, еш, s (щоѴ

Лицован ый —лицьований, пе.релицьб-
ваний. Лицевой —лицевйй, перёдній,
вёрхній. Лицевая сторона —з лиця,
лице, передня сторона.

Лицезреть —бачити.
Лицо —I) лице, цй; облйччя, ччя; ^вйд,

ду. К лицу, не к лицу— до лиця, не
до лиця. Лицом к селу —облйччям до
села. Лицом к лицу —лице в лице,
бко-в-бко, віч-у-віч.  Перемениться  нз
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лице —змінйтися на виду. Хорош ли-

цом —гарний, хороший на виду, на

врбду, на вйгляд; П) особа, би; персо-
на, ни. Знатное лицо —значна особа.
Официальное лицо —офіціяльна особа.
Частное лицо —приватна особа. Смо-
треть на лицо —вважати на кого. Дей-
ствующее лицо —діева особа; III) ли-

це, ця; перед, ду. Лицом —лицём. На
лицо —на лице, спёреду. На лицо, на-
личными—готбвими грішмй, готівкою.
Все были на-лицо —всі буяи присутні.

Лицовка —лицювання, ння.

Личина —личина, ни; машкара, ри.

Лично —особйсто, наочне, персонально.

Лично знать кого —знати особйсто.
Личность —особа, би; особйстість, стости;

персона, ни.
Личный —особйстий, персональний, осо-

ббвий. Личны'й состав —персональ-

ний, бсоббвий склад. Стол личного

состава —стіл персонального складу.

Личный счет —особйстий ' рахунок.

Личная обида —особиста кривда, обра-
за. Личная ответственность —особиста
відповідальність. Под личную ответ-

ственность предлагать —нропонувати

під особисту відповідальність.
Лишать,-ся —позбавляти, ся; утрачати.

Лишить,-ся —позбавити, ся; утратити,

ізбутися. Лишить кого жизни —позба-
вити життя. Лишить себя жизни —

самому собі смерть заподіяти. Ли-
шиться здоровья —стратити здорбв'я.
Лишить кого права голоса —одібрати
слово, позбавити слова. Лишиться
чувств— зімліти, зомліти, знепритбм-
ніти.

Лишек —лйшки, ків.
Лишение —позбавлення, ння;_втрата, ти.

Лишения —недостатки, злйдні. Тер-
петь лишения —терпіти злйдні. Лише-
ние свободы —позбавлення волі. Ли-
шиться жизни —стратити, втратити

життй. Лишенный чего —позбавлений
чбго.

Лишний — лйшній, зайвий. Лишние
деньги— лёжані грбші.

Лишь-^-тільки, лёдве, лёдви. Лишь-бы
—абй (А б й г р б ш і —п р и я т е л і
знай дутье я). Лишь только —скб- -

ро. Собрание началось, лишь только

стало темнеть —зббри розпочато^ ско-
ро стало сутеніти.

Лоб —лоб, лбба; чблб, ла. Лобок —лобик,
ка. Лобный —I) лобовйй, чільний, чо-

ловйй; П) карний. Лобное место —мі-
сце кари. Шдвйщене місце.

Ловелас —аальотник, ка; джиг.ун, на; ба-
бій, й; волоцйга, ги; дівчачуір, ра. Ло-
веласничать —волочйтися.

Ловец —ловёць, вця; мислйвець, вця.

Ловецкий —ловёцький, мислівський.
Ловить,-ся —ловйти, ся; хапати, лапати,

переймати кого; (саком ловить)
—сичати.

Ловкий —I) мотбрний, спрйтний, хват-

ський (В и ей був парубок мо-

тбрний. Хлбпець до всьбго
спрйтний); П) зручний, влучний
(Він дав йому вл^чну відпо-
відь). Ловко— I) мотбрно, спрйгно;
II) зручно, влучно ' (В і и с и р й т и о

справляетьоя  з  роббтою).
Ловля, ловление —ловіння, ння. Лов —■

лови, вів. -

Ловушка —пастка, ки; лабёти, ёт; лап-

.ка, ки; хапка, ки; сільцё, ця. Попасть-
ся в ловушку —попастнея в лабёти.

Логарифм —логарйтм, ма. Логарифм де-

сятичный (обыкновенный) —логарйтм
десяткбвий (звичайний). Логарифм
натуральный (Неперовский) — лога-

рйтм натуральний    (Нёперів).    Лога-
■ рифм природный —логарйтм прирбд-

ній. Логарифм искусственный —лога-

рйтм штучний. Логарифмика —лога-

рйтміка. Логарифмический — логарит-

мічний. Логарифмически — логарит-

мічно. Логарифмирование —логаритму-

вання, ння.

Лодка, лодочка —чбвен, вна; чбвник, ка;
душог^бка, ки; баркас, са; чайка, ки.

Лодочный —човнбвий, човённий, бар-
касовий, байдакбвий. Лодочник —чо-

вённик, ка; баркасник, ка; перевіз-
ник, ка.

Ложа —I) приклад, ду; II) (в т е а т р е)—
лбяга, жі.

Ложка —I) лбяжа, ки. Разливная ложна
—полбник, ка; хохля, лі; П) лбпатень,
тня (с в ё р д е л). Ложечник —ложкар,
ря. Ложечный —ложковйй.

Лозунг —гасло, ла. Боевые лозунги —

бойові гасла. Коммунистические ло-

зунга —комунісгйчні гасла.

Локализировать —локалізувати. Локали-
зація ■— локалізація, іі. Локализация
ошибок (б у х г.) —локалізація пбми-
лок.

Локомобиль —локомобіль, ля; паровйй
двигун, на.

Локомотив —паровик, ка; паровіз, возу;

локомотив, ва.

Локоть —лікоть, ктя. Локотной —локтъо-
вйй. Локоток —ліктик, ка.

Лом —I) лом, му; брухт, хту; П) лім, Ло-
ма; лапа, пи.

Ломать —I) ламати, трощйти, щу, щиш;
П) (о болезни) —трясти, мнйти. Ло-
маться —- I) ламатися, трощйтися;
П) вивертатися, викривляггися.
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Ломбард— ломбард, ду. Городской лом-
бард — міськйй ломбард. Заложить
вещи в ломбард —закласти рёчі в лом-

бард.
Ломить,-ся— ламати, ся. Ломить цену—

гн$ти ціну, загинати, заправляти.
Ломка— ламания, ння; злім, злбму.
Ломкий —ламкйй, ламучий, крихкйй,
крушнйй. Ломкость— ламкість, кости;
крйхкість, кости; крушність, ности.

Ломовой — ломовйй. Ломовик— биндюг,
га; биндюжник, ка.

Ломоть— уламок, мка; скйба, би; скибка,
ки; кавалок, дка. Ломоть хлеба —окра-

ець, скйбка хліба.
Лоно —лбно, на; груди, дёй; перса, перс.

На лоне природы —на лбні прирбди.
Лопата— лопата, ти; (ж е ле з и.)— заступ,

па; рискаль, ля. Лопатка— I) лопат-
ка, ки; заступёць, пця; П) (укос а-
р е й)— мантачка, чки; Ш) (у к а м е н-
щ и к о в)— шпагля, лі; IV) лопатка,
ки; окіст, кбсту. Лопасть— лопать, ти;
пелюстка, ки. Деревянная лопата —де-
рев'яна лопата. Угольная лопата—
вутляна лопата. Железная лопата— за-

дана лопата.
Лопать,-ся —I) лбпати, ся; тріскати, ся;

лускати. оя; рёпати; II) трощйти, жёр-
ти, жер^, реш, ре. Лопнуть —ябпнути,
тріенути, рёпнути, луснути, розсі-
стися.

Лоскутный —клапгяний. Лоскутный ряд
—товю^н, н&; точбк, чка.

Лосниться —лисніти, ся; вилйскувати,
ся. Лоснеть — полйскувати. Лоск —

лйск, ску; пблиск, ку; глянець, нцю.
Лоскут —к лапоть, птя; шматйна, ни.

Лоскутья —клапті, тів; шмаття, ттл.
Лоскутник —I) тандйтник, ка; лахмхт-

ник, ка; старовйзник, ка.^
Лоснистый —лисийвий, вилйскуватий.
Лотерея —лотерія, И; гра на щастя. Ло-

терея-аллегри —лотерія-алёгрі.
Лоток (в о д о с т о к) —рйнва, ви; лотбки,

ів.
Лотто —лото, та. Электрическое лотто —

електрйчне лотб.
Лохань, лоханка —балія, Іі; цебёр, бра;

помййниця, ці.
Лохмотье —дрантя, нтя; лахміття, ття.
Лошадь —кінь, коня; коняка, ки. Вер-

ховой конь —верховик, ка; кінь щід
верх. Лошадка —кбник, ка; коняка,
ки. Лошадиный— кінський. Лошади-
ная сила —паровйй кінь, кінська сила.

Лощить —полірувати, глянцговати.   .

Луб —лѵб, ба: діѵГібк, біка. Лубяной, лу-

бочный —луб'янйй, лубковйй. Лубоч-
ная литература — дешева нарбдня
книжка.

Лудить —лудити, цинувати, білйти.  Лу-

дильщик —лудйльник, ка; мідник, ка;
цинувальник, ка; білйр, ра. Лужение
—лудіння, ння; біління, ння; цинуван-

ня, ння.

Лужа —калюжа, ш; баюра, ри; ковба-
ня, ні.

Лужайка —лужок, ка; моріжбк, жка.

Лук —I) цибуля, лі; циб$лька, ки;
II) лук, ка; лучок, чка. Луковичный —

цибулёвий, цибульний, цибулястий.
Луковица —цибуля, лі; цибулйна, ни;

цибулька, ки.
Лукавый —I) лукавий, облудний (П р о-

клинаю лукавую долю); II) біс,
са; нечйстий, ого. Лукавство —лукав

ство, ства; хйтрощі, ів; обл^да, ди.
Лукавить —лукавити, влю, виш, вить;

хитрувати.

Луна —місяць, ця. Фазы луны: I ч е т-
в е р т ь —молодик; II четверт ь—

перекрій; III четверть —підпбвня;
IV четверт ь —IV кватйра. Лунатик
—снохідець, дця; сновйда, ди; месяч-
ник, ка. Лунный —місячний.

Лунь —сйроватень, тня. Белый как лунь

■—білий як _ молоко.
Лупить —лупйти, облуплювати, здирати,

злущувати. Лупленый — луплений,
облуплений, вйлущений (Коз а-д е-
реза пів  66 к а луплена).

Луч —прбмінь, еня; (лучи) —проміння,
ння Испускать лучи —променіти. Лу-
чевой —прбмінний, промінёвий. Луче-
зарный —променйстий. , Лучеобразный
—променговатий. Лучеиспускание—
промінговання, ння. Луч световой —

прбмінь світовйй. Луч тепловой —

прбмінь тепловйй.
Лучший —кращий, ліпший, гарніший.

Самый лучший, наилучший —найкра-
щий.

Льгота —пільга, ги; вільгбта, ти. Льгот-
ный —пільговйй, вільгбтний. Льготное
свидетельство —пільговё свідбцтво.

Льдина —кркжйна, ни; крйга, ги. Льди-
стый —льодйстий, криж&стий (К р й-
г а к ір й г у с ё р е д б. і г у Ламп е,

т р б щ и т ь).
Льнуть —лйпнути, 'припадати, тулйтися,

горнутися, пригортатися (Й о г 6 л ю-

блять,   всі   до   ЙОГО   Л Й П Н J Т Ь.

Мбкраземлялйпнедоплуга).
Льняной —льнйнйй, ллянйй. Льняное

масло —льбнна олія, іі. Льняное по-

лотно —ллянѳ  полотно.
Льстец— лестун, ш; лестуха, хи; облёс-

ник, ка; підлйза, зи; підлігзник, ка.
Льстить —лестйти, підлйзуватися до

кого. Льститься— лертйтася. Льстить
себя надеждой —мати мйлу надію
на щб.
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Любвеобильный —велелшбний, люб'ячий,
пбвний люббви.

Любезничать —женихатися, лицятися, за-

лицятиея, примйлятася. • Любезнича-
ние— зальоти, женихання, залицяння,

лицяння. Любезник —зальбтник, ка;

милун, на.
Любезный —1) люб'язндй, милий, при-

мйльний; II) ввічливий, грёчний. Лю-
безность —I) любазність, ности; при-

емністъ, ности; II) ввічливість, вооти;

грёчність, ности.
Любимец, -ица —улюбленець, нця; уліо-

бленка, ки; ліббчик, ка; любка, ки;

коханець, нця; коханка, ки; (о д е-

т я х) —мазун, на; мазунка, ки. Люби-
мый —любий, коханий, улюблений,
укбханий. Любушка —любка, ки; ко-

ханка, ки; коханочка, ки.
Любитель, -ница —любитель, ля; -лька,

ки; аматор, ра; аматорка, ки; прихй-
лець, льця; прихйлиця, ці; охочий

і(до чбго). Любители драматического

искусства —аматорн драматичного мп-

стёцтва.
Любить,-ся —любйти (бліб, биш, бить);

любйти, ся; кохати, ся; милувати, ся;

женихатися.

Любой —якжй завгбдно. Любой день —

пёрший ліпший день.

Любоваться —лгобувати, ся; милувати,

да (з чиго і чимі).
Любовь —люббв, ббви; кохання, ння;

закбхання, ння; любощі, щів; любощі-

милощі. По любви —до любови, до ліо-
бости (У з к в ж і н у до Лю-
бови). С любовью —залюбкй. Любови
сильнее смерти —люббв сильніша від.
смерти. Любовник —полюббвник, ка:
полюббвниця, ці; коханець, нця; ко-
ханка, нки. Любодей —любодій, ія;
розпутник, ка.

Любознательный —допйгливий, довідли-
вий. Любознательность —цікавістъ, во-
сти; допйтливість, вости; довідливість,
вости.

Любопытство —цікавість, вости. Любо-
пытствовать — цікавитися. Любопыт-
ный —цікавий.

Любостяжание— захланність, ности; хан"-
чйвість, вости; лачйвість, вости. Любо-
стяжательный —захлаиний, хапчйвий..
лапчйвий.

Люди— люди, ей. Людишки— людці, ів.
Людный —людний, мйрний. Людской
—лібдський, людяний.

Люк   (кр ы ш к а) —ляда,   ди;   лазія,   \і.
Люстра —люстра, ри; жирандбля, лі.
Лютость— лштість, тости. Лютый— лютий.

Лютеть —лютіти, лютішати.
Лягушка —жаба, би. Большая лягушка

—ропуха, хи. Лягушки н —жабин, ж&б'-
ячий. Лягушачий —жаб'ячий.

Лямка— ляма, ми; лямина, ни; тяглб, пар
шлея, еі.

Ляпис —ляпис, су; пекѳлышй камінь.
Ляшка —стегнб, на; стегёнце, нця.

м
Мавзолей —мавзолей, ю; мавзолёум, му;

надгрббок, бка.
Магазин —магазин, t ну; крамнйця, ці;
оклѳп, пу; гамазёя, бі. Книжный ма-

газин —книгарня, ні. Магазинный —ма-

газинбвий, склепбвий, гамазёйний. Ма-
газин хлебный —гамазѳя, ёіі; хлібниця.
ці. Магазин оптовый —гуртбва крам-

нйця. Магазин текущей продажи —

крамнйця біжучого продажу. МаТазин
розничной торговли —роздрібна крам-

нйця.
Магазинер —магазинёр, ра.

Магиль —маголь,  лю;  магіл,  лю.   Магле-
• вать— маглювати (На шнурах в і-

шана, на маглі качана с о-

р 6 ч к а).
Магистраль —магістраль, ли. Железнодо-

рожная магистраль —залізнйчна магі-
страль.

Магистрат —ратуша, ші; магістрат, ту.

Магистратура —магістратура, ри. Ма-
гистр —магістер, стра.

Магический —чарівнйй, чародійний, ма-

гічний. Магия —I) магія, іі; чорнокнйз-

ство, ва; II) чари, чар. Маг— чарівник,
ка; маг, га.

Магнетизм —магнетизм, му. Земной ма-
гнетизм— земкйй магнетизм. Остаточ-
ный магнетизм —остаток магнетизму.

Магнит —магнит, ту; магнёт, ту; (н а-
р о д н.)-морськё залізо; тягунёць, нця.
Магнитный —магнитовий, магнетбвий.
Магнить —магнетувати. Магнитная ин-
дукция —магнетбва індукція. Магнит-
ная ось —магнетбва вісь. Магнитная 1
сила —сила магнетизму. Магнитная-
сила полная —цілковйта сила земнбго
магнетизму. Магнитная стрелка —ма-
гнетбва стрілка, гблка. Магнитная
энергия —магнетбва енёргія. Магнитное
наклонение —магнетбвий нахил, на-
клбнення. Магнитное поле —магнетбве-
поле, ля. Магнитные свойства тока—
магнетбві властйвості тбка. Магнит
естественный —прирбдній магнёт. Маг-
нит искусственный —штучний магнёт.

Магнитить —магнитувати, мягнесувати.
Мазание —мазіння, ння; мащення, ння;:

мащіння,    ння;     шмарування,     ння.
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Мазка —мащення, ння. Мазальщик,
-щица —мазільник, ка; мазільннця, ці;
мастільник, ка; мастільниця, ці (Б у-

лб найнято д е-к і л ь к а ка-

стільниць, щоб привести ха-

ту до порядку).     *   /

Мазать, -ся —мазати, ся; мастйти, ся; шма-

рувати, ся; квацювати, ся. Мазаный —

мазаний, мащений, шмарбваний (Мо-
1м салом та по мені й ма-
вк у т ь).

Мазилка —I) квач, ча; квачик, ка; мазй-
ло, ла; помазок, зка; мазилка, ки;

П) шмаровбз, за; III) маляр, ра; ква-

чомаз, за. Мазильница —мазнйця, ці.
Мазурик —пройдисвіт, та; злодіячка, ки.

Мазь —мазь ; зи; масть, -сти; шмаровйдо,
ла; мастило, ла. Мазь для ремней —

мазь на паси. Мазь колесная —коло-

мазь, зи.

Маис— кукурудза,  дзи;   пшеничка,  чки.

Май —травень, вня; май, я. Майский—
майбвий, травнёвий. Майский день —

травнёвий день, день травня. Перво-
майский праздник — першотравневе

свято. Первомайское шествие —першо-

травневий похід. Лервомайский Округ
—Першотравенська Округа. Перво-
майск — Першотравенське. Майский
жук— хрущ, ща (майка).

Майонез —драглі, гель; холодёць, дцю.

Майорат —майорат, ту.

Мак— мак, у. Слепой мак— (р orientale
L) — сліпйй мак; сліпак, ка. Мак са-

мосейка— (Р. Rocas І^— видібк, ка;

видмх, ха; мачок, чку; зіркач, ча; па-

далишний мак.

Маклерить — махлювати, факторувати.
Маклерский — махлярський, фактор-
ський. Маклерство —махлярство, ства;

факторство, ства; факторування, ння.

Маклер —махляр, ра; махлір, ра; фак-
тор, ра.

Маковица, маковка —маківка, ки; ма-

ківочка, ки; маківонька,_ ки. Маковник
■—маківник,  ка;   маковйк,  ка.

Максимум —максимум, ма; найбілыне.
Максимальный —найбілыпий. Макси-
мальная стоимость —найбілыпа вар-

тість. Максимальная подгруппа —під-
група максимальна.

Макулатура —макулатура, ри.

Малевать,-ся —малювати, ся. Малевание
—малговання, ння.

Малейший —наймёнший.
Маленький — маленький,' манёнький.

Очень маленький —малёсенышй, мано-

сенький; малісінький, манісінький,
малхісінький, манюсінький, манюній,
манюнький. Малец —хлбпець, пця;

хлопчик, ка; хлоп'я, йти; малйй, ого:

малюк, ка; малёча, чі.                           '

Маленько —трошки, трішки, трбшечки;
(немиожечк о) —тріні, трісі.

Малина —I) малйна, ни. Малинный —ма-

линбвий. Малиновка —I) малйнівка,
ки (наливка); II) очеретянка, ки

(птица); цвет малиновый —кармазй-
новий, малинбвий; II) (и р и т о н)—
малйна, злодійське кублб.

Малка —I) шмйга, ги (у столяров);
II) мізйнка, ки; мізйночка, ки. -

Мало —мало, небагато, бма'ль, ббмаль,
набмаль, трохи, трішки. Мало-мальски
—мало не мало, скільки-нёбудь, хоч

трошки. Мало-по-малу —потрбхи, по-

троху, помало, по малу-малу, повблі,
спроквблу. Маловато —маловато, неба-
гато, ббмаль, замало, омалкувато. Ма-
лость —І)_малість, лости; малйзна, ни;

II) дрібнйця, ці; дёщиця, ці; дурнйця,
ці. Маловатость —помалість, лости. Ма-
ловатый —малуватий, помалий.

Маловажность — маловажність, ности;

дрібнйця, ці. Маловажный —маловаж-

ний, малозначний, малекуватий. Мало-
важно—маловажно, малозначно, мале-
кувато.

Маловерие— маловірство, ства. Маловер-
н ы й —маловірний. Маловер —маловір,
ра; недбвірок, рка.

Маловесный —легковагий. Маловесность
—легковагістъ, гости.

Маловетрие —малйй вітер.

Маловременность —короткочасність, но-

сти; недовгочасбвість, вости. Маловре-
менный —короткочасний, недовгочас-

ний.
Малодушествовать —спадати духом, зне-

вірятися, вйдіти. Малодушный —лег-

код^хий, малодушний, зневіра, ри.

Малодушие —легкодухість, хости; ма-

лодушність, ности.

Малоземельный —малоземельной. Мало-
земелье —малоземёльність, ности; ма-

лоземёлля, для.

Малозначительность —малозначність, но-
сти. Малозначительно —малозначно.

Малоизвестность —маловідбмість, мости.

Малоизвестный —маловідбмий.
Малоимущий —незамбжний, маломбжний,

маломбчний. Комитеты малоимущих

крестьян —Комітёти незамбяших се-

лян. Малоимущий крестьянин —неза-.

мбжник, ка.
Малоискусный —недотёпний. недотёпа,

пи; невмілий, нездольний.
Малокровие.— недокрбвність, ности; блід-

нйці, нйць. Малокровный —недокрбв-
ний.

Малолесие —малолісся, сея.
Малолетний, малолеток —малолітній, ма-

лоліток, тка; малоліт, та; недолітній;
недбліток, тка     (У   в д о в и   дочка
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росла і син мало лі то к). Мало-
летие —мальство, ства; малоліття, ття;

недолітство, ства. С малолетства—

змалку, змалечку, з малёнства, з

мальства. Малолетство —малоліття, ття;

малолітство, ства; недорбслість, лости;

малёнство, ства.

Малолюдие, малолюдность — малолюд-

ство, ства; недолюдність, ности. Мало-
людный —малолюдний, нелюдний.

Маломерный —маломірний, недбмірок,
рка. Маломерность —маломірність, но-

сти;  недомврність, ности.

Маломощность —малосйлість, лости; не-

сйла, ли. Маломощный (человек) —

малосйлий, кволий; (мото р) —мало-

сйльний. Маломощное хозяйство —ма-

лосише господарство (I про тебе,
старче малосйлий, ніхтб
й   слова  не  промбвить).

Малонаселенность —малонасёленість, но-

сти; малолібдність, ности. Малонасе-
ленный— малозалюднений, малонасё-
лений.

Малоопытность —малйй дбсвід, малодо-

'свідченість, ности. Малоопытный —ма-

лодосвідчений. Малоопытный педагог

—малодосвідчений педагог. Малоопыт-
ный агроном —малодосвідчений агро-

ном.

Малопоместный —дрібноземёльний, неве-

лйкоаемёльний.
Малоприбыльный —малокорйсний, мало-

прибуткбвий.
Малорослость — низькорбслість, лости;

малйй зріст. Малорослый — низько-

рбслий, малйй, купий, невеликий на

зріст, на вйріст; присадкуватий.
Малосильный —малосйлий, маломіцнйй,

недужий, кволий, легкосйлий. Мало-
силие—малосйлля, лля; квблість, ло-

сти.

Малосложный — малоскладнйй. Мало-
сложное задание —малоскладнё зав-

дання. Малосложный механизм —ма-

лоскладний механізм.
Малосольный —малосбльний. Малосоль-

ные  огурцы —малосбльні огірвй.
Малоумный —недоумкуватий, недоумок,

мка; пришелёпуватий недоріка, ки

(3 ньбго ввйшов чоловічина
при ш е лёпуватий якййсь.
Старйй промбвив: недожми,
за'напастйли божий рай).
Малоумность —недбумство, ства.

Малоупотребительный — маловжйваний.
Малоценный —малоцінний, некоштбвний,

низькоцінний.

Малочисленный —нечислённий, малочи-

слённий. Малочисленная группа —не-

численна група.   Малочисленная  тол- I

па— нечисленна    юрба.    Малочислен-
ность —нечислённість, ности.

Малый —малйй, невеликий. Малые дети

—дрбні діти. діточкй, чбк. Мал мала

меньше (о детях) —одно одного мён-
ше. Без малого —трохи не, мало не.

Без малого триста лет прошло —трохи

не триста років пролйнуло. Малыш —

малйй, малібк, ка; малени, няти; ма-

ленятко, ка; пюизёмок, мка; куцак, ка.

Малютка —дитйнка, ки; дитинча, чати;

немовлятко, ка; маля, ляти. Малый
безконечно —безкраііньо-малйй. Малая
ось —мала вісь. Малый круг —малё ко-

ло. Малые скобки —малі скббки,
дужки.

Мальчик —хлбпець, пця; хлопчик, ка;

хлоп'я, хлопяти; хлопча, ати; хлоп-

чатко, ка; хлопчйна, ни; хлопчакі, ка;

хлопцібга, ги; хлопчйсько, ка; парубій-
ка, ки. Мальчишка —хлопча, хлоп'я,
хлопчук; (п р е з р и т е л ь и о) —шмар-

кач, ча. Мальчуган —хлопча, хлопчйна.
Мальченка— хлоп'я, хлопча, хлопчатко.

Малярить —малярувати. Быть маляром

на ж. д.— малярувати на залізнйці.
Маляр— фарб'яр, ра; фарбар, ра; ма-

ляр, ра.

Малярия— малярія, i'i; болбтяна лихо-

манка, нки.

Малярный-— малярний. Малярный цех—

маляірний цех. Малярная кисть—

щітка, ки. Малярная мастерская —ма-

лярия, ні.
Мама, мамка —I) мама, ми; мамочка, ки;

матінка, ки; матіночка, ки; мамця, ці;
мамуня, ні; мамуся, сі; матуся, оі; ма-

тусенька, ки; нёня, ні; нёнька, ки;

нёнечка, ки; II) мамка, ки (корми-
лица). Маменькин, мамин —мамусин,

матусин, нёньчин. Маменькин сынок —

мамій, мазун, маз^нчик, маменя, ня-

ти. Мамкин —мамчин.

Мандат —мандат, а; доручення, ння.

Маневр— манёвр, ру; манёври, ів. Мане-
врировать— маневрувати. Маневриру-
ющий паровоз— маневрувальний паро-

воз, паротяг.                 •

Манежить— маніжити, об'іздйти, жджаго,

жджаеш (Т р ё б а що-дня с и р й-
ц е ю м ан і ж и т и (б и т ь). Манежить-
ся —маніжитися; (жеманитьс я) —

маніритися, маніжитися. Манеж —ма-

нія{, нежу.
Манер, манера —I) манір, неру; маніра,

ри; взір, збру; спбсіб, собу; чин, ну;

роб, бу; шталт, ту; штиб, бу. Манер-
ничать— ломатися. Таким манером—

таким чином, способом, рббом, таким

маніром (На якйй манір ти га-

дает перевести цто справ у?).
На   манер —на   взір,   на   шталт,   на
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штиб, на манір; II) звйчай, ю; пове-
дёнція, и. Манера— маніра, ри.

■Манжета, манжеты— міньвёт, та; манкёт,
та; манжета, ти; брйжжі (з б о р к и
на рукавах); рукавчик, чика; чб-
хли, ол, ів. Манжетный— мінькетовий,
манкётовий, манжётовий, чохлйний.

Манипуляция— маніпуляція, іі. Мани-
пуляция на ключах (телеграф-
н ы х)— вправа з ключами, маніпуля-
ція з ключами.

Манить —I) манйти (.кого), кивати (кому),
і                                   моргати, махати,  (до кого, кому); II)

вабити, надити кого. Манит— кортить
кого:  (с и л ъ н о) —поривае кого.

■Манифестация —маніфестація, И. Мани-
фест— маніфёст, ту; універсал, у.

Мановение— помах, ху; миг, га.
Манометр— манометр, ра; тискомір, ра.

Манометр тормозный —гальмівник, ка.
Манометр паровозный —м. паровізний.
Манометр металлический —м. мета-

лёвий.
Мантисса — мянтися,    си    (дробная

часть  логарифма).
!                               -Манускрипт— рукбпис,  су;   манускрипт,

та.
•Мануфактура —мануфактура,  ри.   Ману-

I ,                                 фактурный— мануфактурний.      Ману-
фактурный товар— крам, му. Мануфак-
турист —мануфактурник, ка.

Маратель —базграч, ча; партач, ча; ква-
і                                   чомаз, за;  (о ху д о жн иках)— бото-

маз,  за;  (о- поэта х) —віршомаз, за;
I                                   папіромаз, . за.    Марание— базграння,
і                                   ння;  бруднення, ння;  каляння, ння.
і                                    Маркий— мазкий,   плямйстий,    грязь-

|                                   кий, калыгйстнй^
і                               Марать,-ся —I) каляти, ся; масгити, ся:

брудйти, ся; пасюудити, ся; II) (н и с ь-
!                                   м о) —базграти,      дряпати,     чёркати;
(                                   (о    рисовании) —мазати,    ляпати;
>                                   III)   (с л о в а м и)—ганити,  чорнйти.

'Марганец —марганець, нця. Марганцови-
стый —марганцюватий. Марганцовый —

марганцёвий.
Мариновать —маринувати, мёжити   (М ё-

жені осятрй до хріну).  Мари-
|                                   над —межа,  жі;   мёжене,  ного;  мари-

над, ду.

'•Марка —марка, ки; квитбк, " тка.  Почто-
вая марка —поштбва марка. Гербовая
марка —герббва    марка.    Марочный —

марковий.

Маркировщик —маркирбвник,   ка;     зна-

чй, ія.
Марксизм —марксизм, му.

Мародер —мародёр,  ра;    здобйчнив, ка.
Мародерство —мародёрство,  ства;  здо-

і                                   бйчництво, цтва.
і                               "Март— бёрезень, зня; бёрезіль, лляі; ма-

рець, рця; март, та. Мартовский —

бёрезнёвий.
Маршировать —маршувати, маширувати,

штатувати. Маршировка —маршуваи-
ня, ння; маширування, ння; муштра,
ри. Марш!— гайда, хбда, рушай, іруш.
Марш —марш.

Маскировать,-ся— маекувати, ся. Маска
—маска, ки; налйцина, ни; машкара.
рй; личина, ни^ Маскарад— машкарний
вёчір;  машкара,  рй.

Масленка— мазнйчка, ки. Масленка са-
мосмазывающая — мазнйчка самома-
стйльна. Масленка жестяная —мазнйч-
ка бляшана.

Масленный — I) масляний, олійний;
II) засмальцьбваний, заялбзений. Кар-
тина нарисована масляными красками
—картину мальбвано олійними фар-
бами. Замасленая одежда —засмаль-
цьбвана, заялбзена одёжа. Масляни-
стый —маслйстий, масткйй, ^олійний
(посуда). Масленица —маслинка, ки;
масничка,. ки; масільниця, ці. Маслен-
ки— маслинки. Масленица, масленая —

масляна, ноі; масниця, ці. Масленщик
—мастйльник.

Масло —масло, ла. Масло коровье —масло,
ла; маслечко, ка. Масло деревяное—
олива, ви. Масло постное —олія, іі;
олій, лію; олійка, ки. Масло конопля-

ное —сім'яна олія; йм'янйй олій. Масло
купоросное— (Oleum vetrioliurn)— віт-
рібль, олго. Масло черное, каменное —

нафта, ти. Масличный —олйвний, ма-

слиновий. Маслить —мастити, маслити.
Маслобойный— олійний. Маслобойня —

олійня, ні; олійниця, ці. Маслобойка
—олійниця, ці. Маслобой, маслобой-
щик —олійник,  ка.

Масляный —см. Масленный.
Масса —маса, си; тбвща, щі; сила, ли.

Масса Народа —сила нарбду. Земная
масса —земна, тбвща.

Массивный —масйвний,- тільчастий, ли-
тий;  (о  металла х) —кутий.

Массировать —масажувати.

Массикот —жбвтий глей; масикбт, ту.

Массовой —масовий. Массовое революци-

онное движение —масовий революцій-
ний рух.

Мастер —I)- майстер, стра; майстрик, ка;
митедь, тцй. Веревочный мастер —мо-

тузйр, ра. Жестяных дел мастер —бля-
хаір, рй. Золотых дел мастер —злотйр,
золотар, рй. Портняжный мастер 1—

пгвёць, шевцй. Седельный мастер

—сідлйр, ра. Часовых цел мастер
—годиянявар, рй; го динар, рй; дзи-

гармайстер ѵ стра. Мастер дорож-
ный — майстер дорожній. Стар-
ший дорожный мастер— старший {го-
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ловкий) дорбжній майстер; II) май-
стер, стра; мастак, ка; митбць, митпй;
тімаха, хи. Мастер лгать —чистобрёха,
хи. Мастерица —майстрйха, хи; май-
стрйня, ні; тімаха, хи. Швейная ма-

стерица —швачка, чки. Коверная ма-

стерица —килймниця, ці.
Мастерить —майструвати. Мастерски —

майстёрно, штучно, по-мисгёцьки.
Мастерский —I) (какой) майстёрний,
штучний, мистёцький; II) (ч е й) най-
стровий. Мастерство — майстёрство,
ства.

Мастеровой —майстровйй, ого; реміснйк,
ка.

Мастерская —майстёрня, ні; майстрівня,
ні; майстрова, 6і; робітня, ні. Маляр-
ная мастерская— малярия, ні. Слесар-
ная мастерская —слюсарня, ні. Кузнеч-
ная мастерская —кузня, ні. Сапожная
мастерская —швальня, ці. Ткацкая ма-

стерская— ткачня, ні; ткальня, ні.
Портняжная мастерская —кравёчня, ні.
Столярная   мастерская —столярня,   ні.

Мастика —I) живйця, ці; смола, ли; ма-

стика, ки; Н) кит, ту; вамазка, ки.

Мастичный —мастйковий.
Маститый —мастйтий. Маститый старец

—поважний старець. Маститый поэт —

поважний поет.

Масть —I) масть, ти; (о в о_л а х) —лисий,
мурий, перістий, половйй, попеля-

стий; (о лошадях) —білий, буланий,
вороний, гнідйй, карий, дерешуватий,
мишастий, строкатий. шпакуватий:
(о гуся х) —глйві, заглйівисті (ж е л-

то-серые); (о курах) — зозулясті
(рябы е).

Масштаб —мірйло, ла; масштаб, бу.
Математика —математика, ки. Математи-

ческий —математйчний. Математиче-
ское упражнение —математйчна впра-

ва. Математический учебник —матема-

тйчний підр^чник. Учебник по мате-

матике — підручник (з) математики.

Прикладная математика —прикладна

математика. Математика чистая —чиста

математика. Цикл математических на-

ук —цикл математйчних наук.

Материал —матеріяя, лу; матер'ял, лу;

зиадібок, бку; иадібок, бку (хозяй-
ственная принадлежность).
Материалы по Изучению (чего) —матс-

ріял для вйвчення (чогб). Материал
строительный —матер'ял будівёльний.
Материал горючий —палкйй; матер'ял,
горючий.

Материалист —матеріяліст,  ста.

Материальный —матеріяльний.    Матери-
альное  положение —матер'яльне    ста- і

нбвище,  матеріяльний стан.  Тяжелое
материальное положение —скрутнё ма-

теріяльне станбвище, скрутнйй мате-
ріяльний стан.

Материк —I) твердий грунт; II) суходіл,
долу. Материковый —суходільний.

Материя —I) (в естествознани и)—
матёрія, іі; річ, речи; II) (ранах, на-

рыв е) —гній, ною; пасока, ки; маз-
ка, кй; III) тканина, ни; тканка, ки.

Матерой^!) грунтбвий (о земле);
II) (о живых существа х) —жре-

мёзний, здорбвий, достйглий, дорб-
слий.

Матица —I) сволок, ка; свблочок, чка;
II) сипанка, ки (в горне). Матица
белая (растение) — переступень,
пня.

Матовый —матовий,   тмнвий.
Матрац —матрас, са; сіннйк, ка (наби-

тый сеном); мата, ти (сплетен-
ная из соло мы).

Матрикул —матрикул, ла (зачотная
к н и ж к а).

Матрица (мате мат.) — матйця, ці.
Транспонированная матрица —матйця:
змінена. Квадратная матрица —квадра-
тбва матйця. Прямоугольная матрица
—прямокутня матйця.

Матрос —матрос, са.

Матч —матч, чу.
Мать, матерь —мати, терн; матір, тери;

мама, ми; пані-матка. Матерински—
матерне, по-материному (любйти).
Материнский, материн —матерній, ма-
терин, матчин, матусин, нёньчнн. Ма-
теринское наследство —матерйзна, ни.
Матушка —матінка, ки; пань-матуся.

Матушкин —матусин.
Махать,-ся —махати, ся; хитати, ся; ко-

ливати, ся; маяти, ся; кивати, дри-
гати (ногам и). Махнуть —майнути,
чкурнути, почухрати, дремен5ти. Ма-
хание —махання, ння.

Махинация —махінація, і!; викрутаси,
ів.

Маховик —маховё колесо; гончак, ка (в
мельниц е);^пбкрутень, тня.

Маховой —маховйй.
Махорка —махорка, ки; мархбтка, ки.

Махорочный —ыахоркбвий, мархбтний.
Махроветь— повніти, повнішати (Моя

в р 6 д а—л бвная   р б ж а).
Махровый —пбвний, повнявий.
Мачеха— мачуха, хи. Мачехин— мачу-

шин.
Мачта— щбгла, ли. Мачтовый— щбгло-

вий.
Машина— машина, ни. Машинист —ма-

шйннив, ка; машинист, ста; машинй-
стий, ого. Машинный —машинбвий,
до машин. Машинное масло —олія до
машйни, машинбва олія. Машинистка-
(на   пишущей   машинк е) —мй-



гаинйстка, ки; друкарниця, ці.
Машинист паровозный — машинист
паровозу. Машина пишущая — дру-
карська машина. Машина паровая
—машина парова. Машина высоко-
го, низкого давления — машина ви-
сбкого, низькбго тиснения. Машина
пневматическая —машина пневматич-
на. Машина электрическая —машина
електрйчна.

Машинально —механічно, мимохіть.
Маяк —майк, ка.
Маятник —маятник,  ка;  маяло,  ла;  ва-

гадло, ла;хитун, на. Маятник матем.
—математіічний, прбстий маятник.

Маяться —тинятися,  маятися,    знемага-
тисія, нудигиоя, джута 1 , дишся; світом

-   нудити (М а, ѳ т ь с я як г о р 6 х при
дорбзі.    Ой    не    пряди,    моя
мила, не нудйся. Вёчір сгг&ю,
с в і т о м н у д ж у, тебе не в й д а ю.
Тина ю с ь од села, до села).

Мгла —мла, мли; імла, ли; (с мелким
дожде м) —мряка,      ки;      (лето м,
суха я)— юга,    ли.    Мглистый— імлй-
стий.

Мгновение —мить, мйти;  мент,  ту;  мах.
ху; хвйлька, и._   Мгновенно— вмить,

мйттю, вмёнт, ментом.
Мебель— мёблі,  ів.   Мебельный— мебльб-

вий. Меблировать —меблювати. Мебли-
ровка —умеблювання^ ння.

Мегера— мегера, ри; фурія ѵ іі.
Мед— мед, мёду; медок, дау; і(р едкий

м е д)— мід, мёду; (б е з с, о т)—патока,
ки; (с в о д о й) —сита, тй. Медоварня —

медбвня, ні; медоварня, ні. Медоварен-
ный—медоварний.   Медовар —медовар,
ра. Медоватый— медуватий. Медовик—
медівнйк, ка; медянйк, ка ѵ Медовый
—медбвий,  медяний,  меднйй.    Медо-
носный — медонбсний, г медодайний.
Медоточивый —солодкомбвний,    медо-

тёчний.
Медальон^медальбн, на.          |
Медведь —вёдмідь, мёдя; ведмёдь, мёдя;

медвідь, ведя. Медведица— ведмедйха,
хм; ведмедйця, ці; медведиха, хи;
медведйця, ці. Большая медведица—
біз, вбза. Малая медведица —малйй
віз. Медвежина —ведмёдина, ни; мед-
вежина, ни. Медведи ще—ведмедюка,
ки; ведмедйще, ща. Медвежонок— вед-

: медя,  яти.   Медвежатник— ведмёдник,
ка.

Медвежий —ведмёжий, ведмёдячий, мед-
вежий, медвёдячий.

Медиана— медіяна, ни;    серёдня дінія;
середбічня, ньоі.

Медикамент— ліки, ків; медикамент, ту.
Медико-санитарное   управление— медйч-

но-санітарна управа. Медикосантруд—
мёдикосанпраця.

Медить —мідйти.    Медник— мідник,   ка;
мідяр, ра; кітляр, ра.  Медистый— мі-
дянистий. Медный— мідяний.

Медицина— медицина, ни. Медицинский
—медйчний.   Медик— медик,   ка.   Ме-
дичка—медичка, ки.

Медленно —повблі, повільно, помалу, пб-
вагом, звбльна, пбкволом, проволбком.
Медленность— повільність,   ноети;   га-

яння, ння; гайка, ки; загайка, ки; ба-
ріння, ння;  бавіння,  ння.

Медленный— (п р^ о    х о д ь б у)— повіль-
ний, нешвидкйй, тихий; (о работе)
—забарливий,   забарний,   гайний,   за-
гайний,  нешвидкйй.

Медлить —длйиися,    барйтися,    гаятися,
бавитися.   Медлитель,   медлительница
—ѳабарнйй, на; проволока, ки. Меідли-'
тельность— повільність,     ности;     не-
швйдкість, кости; гаяність, ности; за-
гайність.    ности.    Медлительный— по-
вільний,   нешвидкйй, гайний,   загай-
ний.

Медный —мідшій,      мідяний.  _   Медные
деньги— мідяні грбші, мідякй. Медная
ржа  (сибирка) —мідна    іржа,    жі;
грйшпан, на. Медноплавильный завод
—котпярня, ні. Медничество —котляр-

•   ство,  ства.   Меднический —котлйрний,
котлйрсвкий.  Медный   купорос— мідй-
ний вітріоль, сйній камінь.

Медь— I) мідь, ди. Желтая медь —жбвта
мідь, мбсяж, жу. Красная медь —чер-
вбна мідь; томбак, ку. Листовая медь
—мідяна    бляха.   Медница—^мідниця,
ці. Медянка  (краска) —мідйнка, ки.

Межа —межа,  жі;  обміжок,   жка;   обні-
жок, жка   (по бокам нивы); суго-
лов, ва; суголовок, вка; суголовка, ки,
(верх юля).

Между,   меж —між,   поміж,  межй.^про-
мііж, суміж. Между себя — з межй се-
бе;   з-посерёд  себе.   Между  тем —тим
часом, протё. Между прочим —між йн-
шим. Межгорье —межипр'я, р'я. Меж-.-
горный —межигірний.     Межречье —ме<
жиріччя, ччя.  Междоусобица,   междо-"
усобие —I) усббиця,_ ці; чвара, ри; II)
незгбша, ди; колотнёча, чі; колотнй, ні;
тризнй,   ні.   Междубровие —^міжбрбвя,
імі'жбрів'я, в'я. Междудействие —мея?и-

дія, іі; антракт, ту. Междукостный—
межикбсний.    Междуплечие — межи-
рам'я, м'я.  Междуреберный —межирё-
берний.

Международный —міжнарбдній, межина-

рбдній.
Межевать —' межувати,      розмірювати,

копцкюати   (викопуючи   копці).   Ме-
жевание —межування,   ння;   розмежу-
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вання, ння. Мелить,-ся —білйти, ся;

межівнйк, ка; мірник, ка; ланцюж-

ник, ка (тянущий цепь). Меже-
вой —межевйй. Межевая яма —копёць,
пня. Межник —міжнш, ка; обміжок,
жка; суголовок, вка. Межевые знаки

—межеві знак», копці.
Мел —крёйда, ди. Красный мел —любри-

ка, ки. Мелок —крёйдочка, ки. Мело-
вой —крейдяний. Меление —крейду-
вання, ння. Мелить,-ся —білйти, ся:

мазати, ся; натирати, ся крейдого.
Меланхолия —меланхблія, іі; сумвйй на-

стрій, рою. Меланхолический —мелан-

холійний.
Мелево —мливо, ва.

Мелен —I) ручка (жернова); II) мако-
гін, гону.

Мелеть —міліти, мілішати.
Мелизна —I) дрібність, ности; II) міл-

кість, кости. Мелкота —I) дрібнбта, ти;

II) малеч, чи; малёча, чі; дробина,^ ни;
дрібнйця, ці; дрібязок, зку; абйщи-
ця, ці; (кое-что).

Мелиорация —меліорація, іі. Мелиора-
тивные мероприятия ■— меліоратйвні
заходи.

Мелкий —I) дрібнйй, дрібен, дрібнёнь-
кий, дрібнібній. Мелкий скот —дроби-
на, ни; драб, дрббу; діріб'явок, зку; II)
мілкйй, мілкёнький, плескатий; (о п о-

с у д е)— плоский, плиткйй, плескатий,
плескбватий. Мелкая печать —дріб-
ыйй друк. Мелкий шрифт —дрібнйй
шрифт. Мелкий кредит —дрібнйй кре-

дит.^ Мелкое предприятие —дрібнё під-
приёмство.^ Мелкое производство —

дрібнйй вйріб, робу; дрібнё вироб-
нйцтво. Мелкая буржуазия —дрібна
буржуазія, іі. Мелко— дрібно; (о в о-

д е)— мілко.
Мелководие —мілковіддя; . мала вода.

Мелководный —плиткйй, плескатий.
Мелкозернистый —дрібнозернйстий; (о

з е р н е) —заміркуватий.
Мелкозубый —дрібнозубий.
Мелколиственный —дрібнолйстий.
Мелкопоместный —дрібноземёльний.
Мелкошерстый —корбткошёрстий.
Мелодия —мелбдія, іі; спів, ву. Мелоди-

ческий —мелодійний, спів^чий.
Мелочь —дрібнйця, ці; дріб'язок, зку.

Мелочный — дрібнйй, дріб'язкбвий,
дрібничий, дріботун, на (о людях).
Мелочная торговля —дрібна торгівля;
торгівля на рбздріб. Мелочь (день-
ги) —дрібні грбші.

Мель —мілина, нй; ббміль, мели.

Мелькать, мелькнуть —мигати, мигнути,

миготіти, мигтіти, блймати, блймнути,
блйкаги, блйкнути, шмигати, шмиг-

нути, шасніти,   шаснути.   Мельком—

мигцём, мйттю, швйдко. Мелькание —

мигання, ння; миготіння, ння; блй-
мання, ння; бликання, ння.

Мельник —мельник, ка; мукомёл, ла; мі-
рбшник, ка; млинар, ря. Мельничиха
—мёльничка, ки. Мельников —мёльни-
ків, мірбшників, мірбшницький, мли-

нарів. Мельнический —мёльників, мі-
рбшників, мірбшницький, млинарсь-

кий.
Мельница —млйн, на; млйнбк, нка; мли-

нбчок, чка. Мельница с наливным ко-

лесом —корчак, ка. Мельница с под-

ливным колесом —підспідник, ка; під-
субійник; ника. Мельница весенняя —

вешнйк, ка. Мельница ветряная —ві-
тряк, ка; вітрячбк, чка. Мельница же-'
лезоковальная —гамарня, ні. Мельни-
ца конная —торчак, к&; тупчак, ка;

ступчак, ка. Мельница крупчатая —

пйтель, ля; крупчатка, ки; (для
круп) —круподёрня, ні; драч, ча;

драчка, ки. Пловучая мельница —на-

илавнйй млин,- на (на Днепре);
плавак, ка (на Вуге Южном);
гончак, ка (на Сейме). Ручная
мельница —жбрна, ен. Сукновальная
мельница —валібша, ші. Лесопильная
мельница —тартак, ка. Мельничный —

млинбвий. Мельничный камень —мли-

нбвий камінь, ясбрна, я^брен. Мель-
ничное колесо —млинбве колесо, коло.

Мельхиор —мельхібр, ру.
Мельчать —дрібніти, дрібнішати, малй-

тися, переводитися, нікчёмніти (На-
р б д д е-д а л і все дрібнішае,
Ііогб господарство переве-
лось ні на щб. Дух лібдський
все ні к ч ё м н і е).

Мельче —I) дрібніше; II) міліше, мільче.
Мелюзга —мілька, khj мелька, кй; міль-

га, гй; мулька, ки; мулявка, ки; (о
детях) —малёча, чі; дрібнбта, ти;
дрІб'язок, зку.

Мемориал —меморіял, лу.

Мемуары —мемуари, рів.
Меморандум —меморандум, му.
Мена —міна, ни: міньба, бй; обмін, ну;

заміна, ни; вймін, ну. Меною —міньки.
Меновой —міновий, обмшний, замін-
ний. Меновая запись —замшний лист.

Меняльный —міняльний.
Менее— мёнше. Менее всего —наймёнше,

що-наймёнше, мёнше над усё. Тем не

менее —однак, одначе, протё, усё та-

ки. Меньший —мёнший, молбдший.
Мениск —мёніск, ску; кбпула, ли.
Менять,-ся —I) міняти, ся; вимінговати;

обмінювати, ся; ^промінговати. Менять
ухо на ухо —міняти тйк на так; II) ме-

няться в лице —мінитися. . змінятися
на   вид^-.   Меновщик —міняльник,   ка;
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міняйло,    ла.     Меновщина —ыіняння,
ння.  Меняло —міняло,  ла;  столёчник,
ка   (м е н я ю щ и и   деньг и).   Меня-
ние— міяяння,    ння;     промінювання,
ння.

Мера— міра, ри. В меру, по мере— до мі-
ри, по мірі, помірно.  Не в меру —не
до міри, через край, занадто. По мере
сил,   возможности —по   змбзі.   Сверх
меры,   через   меру —над  міру, _ надто;
II) мір.а, ри; мірка, ки   (Насйп ме-
н і   д в і  м і р к и   в і в с а).   Выдавать
мерою —видавцём давати; III) заходи,
ів; спбсіб, собу. Принять меры —вжй-
ти заходів, добрати способу. Погонная
мера —подбвжня міра. Меры предосто-
рожности—заходи    прбти    небезнёки.
Меры, принятые вами, нецелесообр.аз-
ны— засоби,  що  ви  1х вжйли,  недо-

цільні.
Мережа —ятір^ ра; волок, ка; мерёжа, жі.
Мереть —мёртй, умирати.
Мерещиться —I) мріти, мрітися, манячь

ти,  маячіти,   бовваніти    (Й о г 6   п 6-
стать    з далек у   чуть    бовва-
ніла);     II)     ввижатися,      мріятиоя.
(Ввижалась   ім   казка   я.сна),
привйджуватися,    верзтйся.      (Цілу.
н і ч м е н I в е р з л б с я казна що).

Мерзить— I)  гйдити, джу, диш;  II)  па-
сиу дити, джу, диш; поганити^ мёрзи-
ти.    Мерзкий —ноганий,   гидкйй,   па-
скудний, мерзённий. Мерзостный— ги-
дбтнпй, мерзосвітний. Мерзавец —пога-
нсць, нця; паскуда, ди;  мерзбта, ти;
ледащо, ща. Мерзеть —поганіти, паску-
дитися,    мерзёнитися.    Мерзость —по-
гань, ни; паскудство, ства; гидбта, ти;
мерзбта, ти; о гида, ди.

Мерзнуть —мёрзнути.   Мерзлый— I)  мёр-
злий,   _замёрзлий;  II)  мерзляку_ватий,
змерзляк, ка. Мерзляк —змерзляк, ка;
мерзляк, ка; змерзлюха, хи.

Мерзость —мерзбта,  ти.  Мерзко —погано.

гйдко, мерзбтно.
Меридиан— меридіян, ну; півдённик, ка.

Меридианная   поверхность — мериді-
яльна   повёрхня.   Меридиональный—
меридіональний, південникбвий.

Мерило —мірево,  ва.   Меритель —міряль-
ник,  ка.    Мерщик,    меряльщик —мір-
ник,  ка;   міряльник,  ка;   мірчйк,  ка.
Мерность —мірність, ности. Меряние —

міряння, ння.

Мерин— кінь, коня. Глуп  как сивый ме-
рин —дурнйй   як вівця.

Меринос —шпанка, ки   (о в ц а). -

Мерить,-ся —міряти,   ся;   внміршги,   ся.
Меряться    силами —прббувати     шли.
Мерность —мірігеть,  ности.  Мерный —

мірний.                                                і.

Меркантилизм- меркантиліэм,  му;  Мер-
кантильный — меркантйльний.

Меркнуть— мёрхнути,  марніти,  темніти,
тьміти.

Мерлуха, мерлушка— смух, ха; смушок^
шка     (овечий);    линтвар, ря.    (с о-
старой  овцы).   Мерлушечий,  мер-
лущий,     мерлущатый — смушкбвий,
смушёвий, линтварёвий.

Мероприятие —заходи,    дів. __   Практиче-
ские мероприятия— пракгйчні заходи.

Мертвець^мрець, мерцй;   мертвяк,   ка;
мерляк,    ка.    Мертвенность— I) мёрт-
вість,     вости;      завмёрлість,    лости;.
мертвячість,  чости;   II)  мертвбта,  ти;
мёртвість,      bocml      Мертвенный —I)
мертвбтнйй, мертвячий; II) завмёрлий.
Мертвецкий —мертвёцький,  мрёцький.
Мертвецки     пьян —п'янпй     як    ніч.
Мертвецкая —трупарня,    ні.   Мертвый
капитал —недохідний капітал.

Мертвить— мёртвити.       Мертвый— мёрт-
'   вий,  мёрлий,  умёрлий.   Мертвость— I)

мёртвість, вости; II) одубМсть, лости;
здублість,    лости.      Мертвительный —

мертвячий.      Мертвечина —мерляашна,
ни; 'мерло, ла;  стерво, ва.  Мертворо-
жденный —мерчук,   ка;    мертвонарбд-
жений.

Мерцать —I) мигтіти, миготіти, блимати г

бликати.    Мерцание —ыиготіиня,   ння;
блйкання, ння; блймання, ння   (Зір-
кй  мигтять   собі,   блймають.
К а г а н ё ц ь б л й м а в у з„а п і ч к у.
Блймнув очйма па кбго).

Месиво —місйво,  ва;   замішка,,  ки.    Ме-
силка —мішалва,   ки;    копйстка,   ки.
Месильный —мішальний.     Меска—мі-
сіння, ння.

Месить,-ся —місйти, ся; вимісювати, ся;
замісювати, ся; вимішувати, ся; замі-
шувати,   ся.    Месильщик —місильник,
ка. Месильница— місйльниця, ці.

Местечко —I) містёчко, чка; містина, ни;
містйночка, чки; місцйна, ни; II) (п о-
с е л е н и е) —містёчко, чка. Местность
—місцёвість, вости;  місце, ця.  Мест-
ность холмистая —горби.                 г

Мести— мести, мету, теш, те; замести.
Меститься —міститися,    щуся,    стишся.

Местить —містйти, щу, стиш.
Местный —місцёвий, краевйй. Местный

Комитет— місцёвий комітёт (місц-
ком). Местные организации— місцёві
організаціі. Местные кредиты— місцё-
ві кредйти. Местные средства —місцё-
ві кошти, засобп. Власть на местах —

влада на місцях.
Место— місце, ця; містйна, ни; місщинй,

ни. В одно место —до гурту, до купи.
В другом месте —де-йнде. Во всех ме-
стах —скрізь, по всіх усібдах. До этого

«
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места —дбти,  досюда,  пбти,  до  цьбго
місця.    Защищенное  место —захисток,
стку; затишок, шку. К месту (кстати)
—до  речи;   (в  разговоре).   Места-
ми —де-не-де,   місцями.  Место   битвы
—ббіще, ща;    бойбвище,   ща.    Место
проезда— проізд, ду; лерёізд, ду; про-
гін, гбну. Место в тени —затінок, нку;
холодок, дку. Место для  поселения —

■селище, ща; сёльбище^ ща. На месте
преступления —по   гарячому   вчйнку.
Не у места —не до речи, не # до ладу;
не гоже. Ни с места —а ні руш, а ні г
місця.  Новозаселенное место —новосё-
лиця,  ці.   Открытое   место— голотёча,
чі;    бёлебень,    бня.    По    местам —на

місце.   Укрытое   место —закуток,   тка;
схбванка, ки. Усадебное место —грунт,
ту; садйба, би. Отхожее место —відхід-
ник, ка; відхідок, дку; II) посада, ди.
Ехать на место —іхати на поеаиу; ГГП
пакунок, нка; клѵнок, нка. Место дей-
ствия —місце    вчйнку,    подіі.    Место
мягкое —місце м'якё. Место жесткое —

місце твердё, жорсткё. Место для си-
дения —місце сидггп. Место для лежа-
ния—місце лежати. Место спальное —

міспе спальне.  Место  платежа —місце
вйплати.

Местоблюститель —заступник,    ка;     на-

місник, ка.

Местожительство —житло, ла; жйтлище,
ла:   місце  проживания;   домівка,   ки;

мёшкання, ння; місце пробуванпя. (

Местоимение —заіменник,    ка;    займён-
ник, ка.

Местоположение —місцёвість, вости; міс-
це, ця.

Местопребывание— місце перебування.
Месторождение— I)   місце   нарбдження;

рбдина,   ни;   місце   уродин;   Н)  (ме-
таллов,    минералов)— поіклади,

to;  родбвище, ща;   (глины) —глини-
ще,  ща;   (извести) —вапннрка,  ки;
(мел у)— крейдянка, ки; (с о л и)— со-
лониця, ці; солонйще, ща.

Месть —помета, ти.

Месяц —місяць, ця. Молодой месяц —мо-
лодик, ка. Месяц на ущербе— щерба,-
тий місяць. Месячный —місячний. Ме-
сячная отчетность —місячна звітність,
місячне звідбмлення, справбздання.

Мета,   метка —знак,  ку;   мітка,  кй;   за-
значка, ки; вйзначка, ки; (нарезан-
н а я)— карб,   бу;    (в Ы ж ж е н н а я)—
тавро, ра.

Металл —метал, лу; металь, лю.  Метал-
лический — металічний;     (относя-
тц и й с я   к   металл у)— метаяёвиі; ,

(из   металла   с д е л а н и ы й)— ме- I

тальбвий. Металловидный —металува-
тий, металоподібний. Металлоплавиль-
ная печь —гамарня, ні.

Металлообрабатывающий — металооб-
рббний. Металлообрабатывающая про-
мышленность —металообрббна проми-
слбвість, вости.

Металлургия —металургія, іі; гамарство,
ства; метальництво, цтва. Металлур-
гический—металургійний, гамарний._

Метаморфоза —метаморфоза, зи; перебб-
раз, зу; видозміна, ни. Метаморфоз-
н ы й —метаморфбзний.

Метан— болбтяний газ; метан, ну.
Метать,-ся —кйдати, ся; ббрсатися, год-

зкатися. Метать взор —кйдати, свида-
ти оком. Метать жребий —брати, кйда-
ти жёреб. Метать петли —обкидати
пётлі. Метать стрелы— пускати стрі-
ли. Метать икру —тёртпея. Метать гро-
мы— метати громи; дуже сёрдитися.
Метание— кидання, ння. Метальный—
метнйй, кидальний.

Метафизика —метафізика, ки. Метафизи-
ческое мировоззрение —метафізйчний
світбгляд,  ду.

Метафора— метафора, ри. Метафориче-
ский—метафорйчний.

Метациклический —метациклічний. Мета-
циклическая функция —метациклічна
функція. Метациклическая группа—
метациклічна трупа.

Метелка —I) мітёлка, ки; віничок, чка;
II) (у тростника) —кунйця, ці; ку-
ня, ні; (у п р о с а) —вблот, та; волбт-
тя, ття. Метельный —мітлбвий.

Метла —мітла, «ли;   (стара я) —дряпак,
ка; деркач, ча. Метлообразный— мітла-
стий. Метловище — мітлище, ща; мі
тлбвисько, ка. Метение —метіння, ння;
замітання, нпя;  підмітання, ння.

Метель— метёлиця, ці; завирібха, хи;
хуртовйна, ни. Метельный —метёлиш-
н'ий, хуртовйнний, завірюшний. Ме-
тельные заносы —замети, тів.

Метеорология —метеоролбгія, i'i. Метеоро-
логическая станция —метеорологічна
станція.

Метить— I) мітити, чу, тиш; значити, чу,
чйш; таврувати, карбувати, штемпува-
ти; II) лучити, цілити, націлятися.

Меткий— влѵчний, цілкйй, міткйй, влу-
чак, ка. Метко— влучно. Меткость—
вл^чність, ности; влучлйвість, вости.

Метнуться —мотнутися, кйнутися, піат-
нутися. Мечется как угорелая кошка
—Лъга як ошпарений^ крутиться як
муха в окрбпі, як посблений.

Метода, метод— спбсіб, собу; метода, да;
дорбга. ги; шлях, ху. Методический—
методйчний. Методика— методика, ки.
Методически —методично. Метод двои-



ной записи— метода подвійного запи-
су. По методу —за методою. Метод
преподавания —метод вйкладу, викла-
дання. Метод сравнения— метод по-
рівнення, зрівнення. Метод логариф-
мический— метод логаритмічний. Ме-
тод геометрических мест —метод ге-
ометрйчних місць. Метод обратности
—метод інверзійний, обёрнення. Ме-
тод трансформационный— метод транс-
формаційніий, перетвору. Метод подо-
бия —метод подібносги. Метод парал-
лельного пересечения—метод рівно-
біжного перенесения. Метод вспомога-
тельных   фигур— метод  помічнйх фі-

Метонимия —метонімія, п.
Метр— метр, тра.  Метрический— метрич-

ний. Метрические меры —метрйчні мі-
ри.    Метрическая   система —метрйчна
система. Метрическая запись —метрйч-
ний запис. Метрика —метрика. Метри-
ческое    свидетельство —метрйчне   сві-
дбцтво.

Метранпаж —метранпаж, жа.
Метр д г отель— дворёцький.
Мех— І)  хіутрб,   ра;   смушоік,   шка    (с

ягнят). Подбивать, подбить мехом—
хутрувати, хутрйти; Н) міх, ха (куз-
нечий); Ш) бурдюг, ла   (для   ви-
на).    Меховой — I) хутрйний,    сму-
шёвий;  II) міхбвий, бдрдгогбвий.  Ме-
ховщик— кожухар,    ря;    кушнір,   ра;
хутрар,   ра.   Меховщичий— кушнірсь-
кйй, кожухарський.  Мехоноша —міхо-
нбша, ші.

Механизм— маханізм,  зму;    будбва, ви;
справа, ви; снасть, сти. Механизм ча-
сов— механізм    годинника.    Сложный
механизм —складнйй механізм, склад-
на будбва, складна машинёрія. Меха-
низм    выборов     заключается —справа

вйборів полягае.

Механик— механик, ка.  Старший  меха-
ник—старший механик, головнйй ме-

ханик.  Механик    паровозного   цеха —

механик паровозного цеха.'
Механика —механіка, ки.   Механический

—механічний.   Механически— механіч-
но.  Механические   приборы —механіч-
не приладдя.  Механический  цех— ме-
ханічний цех. Механическая работа —

механічна праця  (роббта).  Механиче-
ская смесь —механічна мішанина. Ме-
ханическое    соединение — механічна
сполука.    Механический     эквивалент
теплоты— механічний      рівнозначник
тепла.

Меценат —меценат, та; доброчйнець на'-
уки  й  мистёцтва.

Меченный —позначений, таврбваний. Ме-

чение— таврування,    ння;     значіння,
ння.

Мечта —1)   мрія,   pi'i;  маревб,  ва;   мана,
ни; манія, ніі; II) марево, ва;  мара,
рй, (страшная).  Мечтание —мріян-
ня,  ння;  маріння,  ння.   Мечтатель —

мрійник, ка;  мріець,   ця;   химёрник,
ка. Мечтательность— мрійність, ности;
химёрність,    ности.     Мечтательный—
мрійний, химёрний.

Мечтать —мріяти,     марити;     химёрити;
(б е з л и ч н.)— роітися   (Й о м у в г о-
лові  будё   р о і т и с я,  що  в о и а
н е р I в н я й о м у).

Мешалка— копйстка, стки; вилочка, чки;
віничок, чка.

Мешать— і)    мішати, _ змішувати    (що);
II) перебивати (кому що, кому в чім);
шкбдити, заважати, перешкоджати, на!
перешкбді    ставати,     перебаранчати.
Мешаться —I)    мішатися,    плутатися,
збиватися;  II) втручатися, встрявати,
вплутуватиея; Ш) ібожеволіти, з глуз-

ду збиватися.
Мешкать— гаятися,  барйтися,  бавитися.

Мешкание —гаяння, ння; баріння, ння;
бавлення, ння.

Мешок —мішбк,    шка;    мішёчок,    чка;
(б о л ь ш о й)— лантух, ха;  (неб о л ь-
ш о й м е ш о к)— торба,^ би,   торбйна,
ни; (д в о й н о й) —саквй, кбв; саківкй,
вбк; басаги, ів.    Мешётчатый— мішеч-
кбвий.   Мешечный —мішковйй,  ланту-
хбвий,    торбинкбвий.    Мешконосец—
міхонбша, ші.

Мещанин,-нка —міщанйн,   на;   міщанка,
кп.   Мещанишка —міщанчук,   ка.   Ме-
щанский — міщанський.    Мещанские
предразсудки — міщанські   забоббни.
Мещанство —міщанство, ства.

Мзда— I) нагорбда, ди;  заплата, ти;  II)
кбристь, сти; зиск, ску.    Мздоимец —

здйрник, ка; хапун, на; хабарник, ка.
Мздоимство.— здйрство,    ства;    хабар-
ство, ства.

Миазма —міязма, ми; злоповітря, ря.
Миг —мент, ту; мах, ху; мить, ти.  Ми-

гом —мйттю,   ментом,   духом,   махом,
вмент, вмить, вмах.

Мигать— мигати, блймати, моргати, клі-
пати, лупати. Мигать глазами —кліпа-
ти очійма (от усталости); лупати
очйма  (от неловкости).   Мигание
—мигання, ння; моргання, ння; блй-
мання, ння;  лупання, ння.    Мигач —

мигун,  на;  моргун,  на;  кліпкб,  пка;

моргуха, хи.
Мизантроп —відлюдник, ка; відлюда, ди;

бёзлюдок, дка; мізантрбп, па. Мизан-
тропический —відлйдний, мізантропіч-
ний.                                                    . ■  .

Мизерность —мізёрність,  ности;   мізерія,
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И.   Мизерный —мізёрний,    мйрпгавий,
злидённий.

Мизинец— мізйнецъ, нця;  мізинок,  нка.

Микроскоп —мікроскбл, па.
Микстура —мікстура, рщ мішанйна, ни.
Милитаризм —мілітаркзм, му.
Милиция—міліція,   іі.   Милиционер —мі-

лгдіонёр, pa.
Миллион— мільйбн,    на.     Миллионер —

Шмільйонёр, pa; мільйбнник, ка; міль-

Миловать.-ся —милувати, ся; голубити,
ся, пестйти, ся. Милование —милуван-
ня, ння; голублення, ння. Миловидный
—миловйдний, гарновйдний, гарнёнь-
кий.

Миловать —мйлувати, мйлістъ класти.
Милование —мйлування, ння; помйду-
вання, ння. Милосердие —милосёрдя,
дя; милосёрдність, ности; ^ласка, ки.

Оказать милосердие —зробйти ласку
кому. Милосердный —милосёрдник, ка;
милосёрдний, ласкавий.

Милость —мйлість, лости; ласка, ки; до-
бродійство, ва. Милости' просим —про-
симо, просимо до господи. Сделайте
милость —будьте ласкаві. Милостивый
—милостйвий, ласкавий. Милостивец
—ласкаведь,  вня;  мйлосник,  ка;  до-

Уідій, я. Милостиня —милостиня, ні.
лостивый государь —шанбвний до-
даю, високоповажний добрбдію.
іій —мйлий, ліббий, коханий, люб-
і, ка; коханець, ння. Милая —мила,

люба, оі; любка, ки; коханка, ки;
лоданка, ки. Миленький —милёнь-
S, любёнький. - Милехонек —милё-
гький, любёсенький. Милашка —

бчик, ка; лйбка, ки. Милочка, ми-
ша —мила, ^ 01; милёнька, коіі; ми-
ня, ні; любка, ки; любонька, ки;
б^ня, ні. Милеть —миліти, миліша-

кращати.

гаимика —міміка, ки; жиги, гів. Разгова-
ривать мимикою —говорйти на мигах.
Мимический— мімічний.

«Мимо —ловз, мимо, біляі, побіля, проз,
попри, геть (Дорога й ш л а геть
по-за селбм). Мимолетный —скоро-
минучий, швидкоминучий, бистро-
плйнний. Мимоходом —мимохідь, по
дорбзі, навертом, хватком. Мимоездом
—мимоіздом, проіздом, по дорбзі.

і             Мина —I) міна, ни; лідкш, колу; тайник,
ка; II) вйраз, зу; вйгляд, ду; міна, ни.
Минер —підкбпник, ка;^ міннйк, ка.
Минный —мінний, міновйй, підкіпний,
тайникбвий. Мину заложить —заложй-
ти мшу, знаряд. Мины строить —кри-

Івйтися.
Минарет —мінарёт,  ту,  та.

Миндаль —мигдаль,   лю.   Миндальный —

Мирно

мигдаяевий.    Миндалевидный —мигда-

люватий.    Миндалевидные    железы —

мигдалюваті  залбзи.
Минерал— мінераль, лю;. крушець, шця;

копалйна, ни. Минеральный —міне-
ральний. Минеральное топливо —міне-
ральне паливо.

Миниатюра —мініятюра, ри; дрібноббраз,
зу^. Миниатюрный —дрібнібній, мінія-
тібрний.

Министерство —міністёрство, ва. Министр
—міністр (стер), тра.

Миновать, минуть, -ся —мин&ти, ся; ми-

н$тися, обминати, обминути, оминати,

оминути, поминати, поминутп, про-

минати, промиітути. Минование —скін-
чення, ння; проминання, ння; минан-

ыя, ння. Минувший —минулий. По
миновании надобности —як мине по-

треба, як не трёба буде.
Минор — (м а т. тер м.) —підвйзначник,

ка; мінбр,^ра. Главный минор —голов-

нйй підвйзначник. Дополнительный
минор —додаткбвий підвйзначник. Ми-
норный —мінбрний,  жалібнйй.

Минус —мінус, са.

Минута, минутка —(мат. теорема) —

миігута, ти; мінута, ти; хвилйна, ни;

хвйля, лі; хвйлька, ки; хвилйнка, ки;

хвилйночка, ки. На минуту, на ми-

нутку —на хвйлю, на хвилйнку, на ча-

сйнку.,, Минутный —минутний, хвилё-
вий, хвйдьиий, хвилйнний.

Мир —I) мир, ру; згода, ди; лад, ду; зла-

года, ди; П) світ, ту; Ш) (н а р о д) —

МИ Р> РУ- Миролюбие —миролюбство, ва;
лагідність, ности. Миролюбивый —ми-

ролюбний, тихомйрний. Мировщик —

миротвбрець, рня (X т о буде ми-

ром у п р а в л я т и. Прихбдпло
до хат и мир у —х то хбтів. На
прйстані миру так 6 г о, . що

страх). Ходить по миру —з торбами
ходйти, старцювати. Не от мира сего

—не сьогосвітній.
Мираж —марево, ва; Омана, ни; міраж,

жу.

Мирволить —потурати, лотакати.

Мириада —бёзліч, чи; тьма, мй.
Мирить, -ся —мирйти, ся; годйги, ся (ко-

гб, з ким); ладншги, ся; лаігодити (що).
Мирение — миріння, ння; мйрення,
ння; лагожіння, ння (Він з бри-
том ладнаѳ. Як його ладна,-
ти чбрне з білим. Л.а г о д и т и

сварку. Ми тут сваримбсь і
миримое ь. Видно, яке буде
миріння: сьогбднімйремо с.ь,

а завтра знбву те саме).
Мирно — мирно, тихомйрно. Мирный —.

мйрний,  тихомйрний.    Мирные  отно-

12
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шения —сумир, ру; згбда, ди; злагода,

ди. Мировая —мирова, 6і; помйрна,
ноі. Мировой —мировйй.

Мировоззрение —світбгляд, ду. Социали-
стическое мировоззрение —соціялістйч-
ний світбгляд.

Мировой —світовйй. Мироздание —світо-
будбва, ви; світотвбрення, рення;

створіння світа.
Миросозерцание —світогляд, ду. Миросо-

зерцательный —світоглядяий. '
Мироустройство —світобудбва, ви; світб-

лад, ду. Миростроитель— світобудівнй-
чий.

Мирянин,-нка —I) мирянин, па; мирян-
ка, ки; II) громадйнин, на.

Миса, миска —мйска, ски; мисочка, чки;

полумисок, ска.

Мистицизм —містйчність, ности; місти-
цйзм, зму. Мистический— містйчний.

Митинг —митинг, гу; віче, ча. Митинго-
в ы й— мітингбвий.

Миткаль —миткаль, лю; перкаль, лю.

Миткалевый —леркалёвий.
Миф —міт, ту. Мифология —мітолбгія, ftf.

Мифологический —мітологічний. Мифи-
ческий —мітйчний. Мифолог —мітблог,
га.

Мишень —ціль, ціли; мета, тй (Я тіль-
ки однб мав на мет I —ш в й д ч е
скінчйти справу. 1з лука

мітко в ціль стріляла).
Мишура — сухозлбтіщя,^ лі; сухозлітка,

ки; почіітка, ки; штмйха, хи.

Младенец^-дитйпа, нп; дитйнка, ки;
немовл&тко, і<а. Младенческий— немо-

влячей, дитйнський, дитйнячий. Мла-
денчество —немовлячий вік, дитйн-
ство, ства; мальство, ства. С младен-
чества —змальку, змальства, змалечку.

Млеконосный —молокодайний. Млекопи-
тающий —ссавёнь, вця; молокоссучий.
Млечный —молбчний. Млечный путь —

чумадький шлях, дорога, молбчна до-

рога.

Млеть —мліти, (в)умлівати, зомлівати.
Мнемоника— мнембніка, ки; полшшення

пам'яти. Засіб запам'ятати що. Мне-
монический— -мнемопічний.

Мне —мені. Меня —менё. Мною —много.

Во мне —на мені, в мені. Мне пред гяв-

лено обвинение —мен! пред 'явлено об-
винувачення. Мне запрещено —моні

заборонено. Мне причитается —мені

налёжить. Мне разрешено —мені дано

дбзвіл, мені дозволено. Мне стало из-

вестно, что... —мені стало відбмр, що...

Мне все равно —про мёне, мені бай-
дуже. Мне теперь не время —не маю

часу, ніколи ыені.  Мною возбуждено

ходатайство —я клопоч$'СЯ, я порушую.

Мнение—думка, ки; гадка, ки; здания,

ння; пбгляд, ду. По моему мнению, я

того мнения—на мою думку, як на мё-
не; (на мой в зг л я д) —на мій пб-
гляд. Собственное мнение — власна

думка.

Мнимый— гаданий, уданий, удаваний,
вйгаданий, уявний, недійсний. Мни-
мое количество —уявна кількість. Мни-
мое число —уявне число. Мнимый фо-
кус —уявний, недійсний фокус.

Мнительн ый-помйсливий, невпёвнений;
підозріливий. Мнительность — номй-
сливість, вости; підозріливість, вости.

Мнить,-ся —гадати. Мниться —здаватися

(Мені здавться, що ще все

тільки для чужого бка р 6-
биться).

Много —багато, багацько, чимало, бага-
тёнько, сила, страх, гурт, тиск, до

лиха, до ката (Іх там булб страх

я к 6 г о. Там I х б у л о до ката,

до^лйха. У- менё е чимало кни-

ж б к). Во многом —багато в чім. Мно-
гим кажется —багатьбм, багато дё-ко-
му здаёться. По многим причинам—

з багатьбх причин. Многонько —бага-
тёнько, чимало.

Многобрачие — многошліббство, ства.

Многобрачии й —многонілшбний. М н ого-

женство —многоженство, ства. Много-
женец —многожбн, на; многожёнець,
нця.

Многоводие —многовіддя, ддя; пбвідь,
віди; пбвінь, віни; пбвна вода. Мно-
говодный —многовбдий, багатий на

воду, повновбдий.
Многоглаголивый —велембвний, розмбви-

стий, балавучий, балаклйвий. Много-
глаголание —велембвністъ, ности. Мно-
гогласный —многоголбсий.

М н огогл аз ы й —многобкий.
Многогранник —многостінник, ка. Много-

гранник замкнутый— многостінник зім-
кнений. Многогранник выпуклый —

многостшник опуклии. Многогранник
правильный —многостнщик правиль-

ний. Многогранник незамкнутый —

многостінник незімкнений, розімкне-
ний, одвёртий.

Многогранный —многостінний гранйстий,
гранчастий. Многогранный угол —мно-

гостінний кут.

Многодетный —багатий на діти.
Многоземельный —велйкоземёльний.
Многознаменательный — многозначний,

велйкозначний.
Многозначительность — многознйчтсть

ности.   Многозначительный  — много-
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значний,  велйкозначний.   Много   зна-

чит —багато важить.
Многозначный— много лйфровий.
Многоколенный —колінчастий,    многоко-

ліняий.
Многократность —многоразбвість,   вости;

кількаразбвість, вости.   Многократный
—многоразбвий, кількаразбвий.

Многокровный — кровйстий,    кривавп-

стий.
Многолетний — довголітній, великоліт-

ній, кількалітній. Многолетие —много-
ліття, ття.

Многолиственный —ряснолйстий, листа-

тий. Многолепестный — ыногопелюст-

кбвий.                      '                          '
Многолюдный —велелюдний, велпколюд-

ний, людний. Многолюдность —веяе-
людність, ности. Многолюдие —веле-
людність, ности; велика, ліЬдніоть
(I день і ніч плачу на розпут-
тях велел іб дни х. Хай возне-
суть йогб в громаді веле-

л ю д н і й).
Многоног —стонбга,  ги.
Многообразный —різноманітний, розмаі-

тий. Многообразно —різиоманітно, роз-

маіто.
Многоплодный— родібчий,  плодючий.^
Многопольный— многозмінний, на киль-

ка змін, на кілька рук.
Многоречивый —велембвний, ѵ многомбв-

ний, розмбвистий, велерічйвий. Мно-
горечивость —велембвність, ности; ба-
лаклйвість, вости. Многословие —мно-
гослівя, в'я (Я з й к о т б й в е л е р і-
ч й в и й. Не м н о г о м 6 в н и it, а
коли розговбршться, то па-
ше йогб ко ж не слово п 6-
л у м' я м).

Многосемейность— сім'янйстість, тости;
велйкородйнність, ности. Многосемей-
ный —велйкосімёйний,  сім'янйстий.

Многосложн ы.й —многоскладбвий.
Многосторонний —многобічний.
Многотрудность— великотрудність, ности.

Многотрудный —важкйй,   трудний.
Многострунный —многостр^нний, стру-

нйстий.
Многотомный —многотомбвий.
Многоуважаемый — високоповажнпй,

вельмишанбвний, вельмиповажний.

Многоугольный —- многокутний. Много-
угольник —многокутник, ка. Мн. впи-
санный —многокѵтник впйсаний. Мн.
вогнутый — многокутник неопуклий.
Мн. неправильный —многокутник не-

правидьний, Мн, описанный —много-
кутник описаний. Мн. выпуклый—
многокутник опуклий.  Мн.  сечения—

многокутник перерізу. Мн. подобный
—многокутник подібний. Мн. пра-

вильный —многокутник лравидьний.
Мн. простой —многокутник прбстий.

Многоцветный — барвйстий, многобарв-
ний, многокблірний. Многоцветность
—многобарвність,   ности;   многокблір-

ність, ности.    -

Многоценный —коштбвний, великокош-
тбвний. Многоценность— коштбвність,
ности;  велйкокоштбвпість, ности.

Многочисленный— чпслённий.
Многочлен— многочлен, на. Неоднород-

ный многочлен— неоднорідний много-

член. Расположенный многочлен— упо-
рядкбваний многочлен. Однородный
многочлен— однорідннй многочлен.

Множество— багато, багацько, сила, ве-
лика сила; тиск, ку; валява, ви. Бес-
численное множество— бёзліч, чи; си-
ла-силённа, тьма-тьмуща.

Множимое— мнбя«еник, ка. Множитель-
множитель, ля. Множимый— множили.
Множество— мнбгість, гости; многота,
тй; сила, ли.

Множить,-ся— мнбжити, ся; намножати-
ся, намнбжитися.

Мобилизация— мобілізація, іі (кого, чо-

гб); некр^ччина, ни.
Мобилизовать —мобілізувати. Мобилизо-

ванный —мобідізований. Мобилизаци-
онный— мобілізаційний.

Могила —яма, ми; грббище, ща: гріб, гро-
бу; могила, ли. Могильный —могидь-
ний, гробовйй. Могильщик —гробокбп,
па; могильник, ка.

Могота —сила, ли; змбга, ги. Не в моготу
—не сила, не під силу.

Могущество^-могутність, ности; сила, ли;
мбжність, ности; великомбжність, но-
сти. Могучесть— потуга, гп; потуж-
ність, ности; сила, ли.

Могущественный — «•могучий, могутнііг,
агожний, дужий, вёликомбжнйй, по-

т^жний, перембжний.
Мода —мода, ди; поведёнція, іі. Модный

—мбдній, нього. Модничать— тримати-
ся, додёржуватися мбди. Модница -

мбдниця, пі; модбсвітка, ки.

Модель— зразбк, зка; взір, взору; модель,,
ли; (для отлива металл а)— фор-
мак, ка.  Моделировать— моделіоваіти.

Модернизм —модернізм, _зму.
Модификация —модифікалія, іі.
Модуль— модуль, ля; перемінник, ка.

Простой модуль— мбдуль первіснгоі.
Модуль функции—мбдуль функціі.

Модус— модус, са; норма, ми. Модус вы-
боров—модус вйборів. Модус предста-
вительства —модус представнйдтва.
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Можжевельник —яловёпь, вця. Можже-
вельный— ялівцёвий.

Можно —мбжна, вільно. Можно было-бы
—мбжна булб-б.

Мозг —мізок, зку; мбзок, зку. Мозговой—
мізковйй. Мозжечок —мізбв, зку; мізб-
чов, чку. Костяной мозг —шпік, ва.

Мозглый — (о б овоща х) —гнилйй; (о
дерев е) —трухлявий; (иные пред-

мет ы) —прйтхлий, тухлий; (о ж и в.

с у гдО —хйрий,_ слабовйтий. Мозгляк —

хирляк, ка; мйршавець, вця. Мозгля-
тина —гнилятина, ни; трухлятина, ни.

Мозгнуть —I) гнйти, трухлявіти; П) мар-

ніти, хйріти.
Мозоль —мозоля, лі; нагнітка, ки; (л а

пятке) —гузка, ки. Мозолить —муля-

ти, мозблити. Мозолить глаза —муляти

бчі. Мозолистый —мозблистий, мозбля-
вий. Мозольный —мозблевий, мозбль-
ний.

Мой,^ моя, мое —мій, моя. моё; мойбго,
моёі, мойбму; моай, мо'ім, моею.

Мойка— О шдггта, ттл; праага>1, ння; прат-

тя ття; П) (где моютшерст ь) —

мбйки.
Мокнуть —мбкнути. Моклый' —-в'бхкрй,

мокрий, ^змбклий. Мокредина —трясо-

вйна, ни. Мокренький —мокренький.
Мокрехонек —мокрісінькийі, Мокрова-
тый —мокренький. Мокровато —■ мок-

ренько.
Мокреть —мокріти   Мокрый —мокрий.
Мокрота —I) вбгкіеть, кости: мбкрість,

рости; JI) (мок. рота') —флягма, ми;

харкотина, ни; харканйна, ни; мокро-

тйння, ння. __ Мокрбтистый —мокротйя-
ний, харкотйнний.

Мол —мов, мовляв, (о м н.) —мовляли.

Молвить —мбвити,   казати.     Молва —по-

. мбвка, ки; пбголос, су; поголбска, ски;

слава, ви; поговір, вору; ч^тка, ви;

(с л у х)— ночутка, ки. Дурная молва

—поговір, вору; неслава, ви; слава, ви.

Молекула —дробина, ни; молекула, ли;

частйнка, ки. Молекулярный вес —мо-

лекулярна вага,. Молекулярная гипо-

теза —молекулярна гіпбтеза.
Молить —молйти, благати (кого). Молить-

ся —молйтися ком'у, на кого. Молитва
—молитва, ви. Моление — моління,

ння.

Молка —поміл, помолу.

Молкнуть —мбвкнути, замовкати. Молч-
ком —мбвчки.

Молния —блйскавка, ви; блискавйця, ці;
(с г р о м о м) —грімниця, ці. Молние-
носный —блискавйчний.

Молодняк —молодь, ди; ^молоднйв, ву.

Молодец —молодёдь, дня; юнак, ка; ко-

зав, ка. Молодчество —молодёцтво, ва;

юнацтво, ва. Молодчествовать —молод-

цювати, возакувати. Молодцеватый —■

жвавий, молодпюватий. Молодецкий —

молодёцький, юнацький, хватсышй
Молодить,-ся —молодйти, ся (Мол о-

дйться, л к та молодйця); під-
молбжуватися, відмолбжуватися. Мо-
лодость —мблодість, дости. Молодеть

■—молодіти. Моложаветь —моложавітя.
Моложавый —моложавий, що молодо

виглядае.
Молодка, молодица —молодйця, ці; моло-

дйчка, чки. Молодицын, молодкин —

молодйцин.   Молодуха —молодяха,   хи.

Молодой —молодйй.  Молодые годы —мб-
. лодолгД, щів. В молодые годы —віку

молодого, за мблодощів, . за-молоду.
Молодой месяц —молодик, ва. Моло-
дая поросль— молоднйк, ка. Молодой
человек —молодив, ка; парубок, бка.
Молодежь —мблодіж, ежи; мблодь, ди;

молоднёча, чі: молодлта, йт. Моло-
денький —молоденький. Молодехонек
—молодёсенький. Молодуха —молоду-
ха, хи.

Молоко —молоко, ка; молочко, чка. Жен-
ское молоко —покори, му. Кипяченое
молоко —пряжене молоко. Парное мо-
локо —свіже моловб, тепле молоко,

сиродій, іго.
Молокосос —блазень, зня; блазнюк, ка;

шмаркач, ча.

Молот, молоток —молот, та; молотов, тка;

молоточбк, чка; (к у з н е ц в и й) —біяк,
ка; (не очень б о л ь ш о й)— одно-

рук, ка; (на завода х) —шляга, гя;
вершляг, га; (д е р е в я н н г,т й) —ки-

янка, ки; (с д л и н и ы м к о и ц о м) —

носаль, ля; (набивать жернова)
—оскард, да; оскарда, ди; (палка
с молотко м) —кёлеп, па. Молот
для передвижки шпал —ковадло, ла.

Молотбит —молбтник, ка; молотільник,
ка. Молотобоец —молотобійця, ці; довб-
няр, ра.

Молотилка —молотилка, ки: молотнй, ні.
Молотильня —I) молотарня, ні; тік, то-
ку; (лошадьми) — гарман, ну;
П) (машин а) —молотилка, ки. Моло-
тильщик —молбтник, ка; молотільник,
ка; гарманёць, нця (на гармані) (Mo-
лбтниви почали працю до

східсбнря).
Молотило —біяк, ва; біячбв, чка; біячй-

ще, ща; біячйсько, сьва.
Молотить —молотйти, волосувати; (л о-

ш а д ь м и) — гарманувати, гарманити
(Колосуватиобмолбчене зер-
но).

Молоться —I) (на мельниц е) —моло-

тйти, ся; питлювати, ся;' (о к о н ч и т ь
м о л.) —обмолбтися; П) (словам и)—
молоти,   верзш   (Вт   в е р з ё ш,   к а-
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зна що! Не мели, акраще слу-
ха и. Поіхавбатько до мл и на
молоти. Цьбго року зав часу
о б м о л 6 л и с я).

Молотьба— молотьба, би,; молотіння, ння;
молочёння, ння; (лошадьми) —гар-
манування, ння. Окончание молотьбы
—обмолот, ту. Окончить молотьбу—
обмолотйтися.

Молотый —меленый, мёляный, мблотий.
Молочный —молбчний. М. лихорадка—

молбчниця, ці. Молочное —молбчне, ого;
мюлочина, ни. Молочные зубы —молич-
ні зуби. Молочные продукты— наібіл,
лу; дійво, ва. Молочная —молбчня, ні:
молочарня, ні. Молочник.-ца— I) мо-
лочник, ка; ^молбчниця, ці; II) молоч-

ник, ка; сосун, ні
Молчать— мовчати, німувати.^ Молчи,-те

—мовчвй, мовчітъ; цить, цитаад зась.
Молчком— мбвчки, нйшком, тишком,
тйшком-нйшком. Молча, молчаливо—
мбвчки, мовчазно, нйшком. Молчали-
вость —мовчазність, ности; мовчазли-
вість, вости. Молчаливый —мовчазний,
мовчазлйвий, мовчаи, на. Молчальник
—мовчан, на; мовчѵн, на. Молчание—
мовчйння, ння; мовчанка, ки; мов-
чбк, чка.

Мольберт —мольберт, та; сталюга, ги.
Момент— момент,    ту.^   Моментально —

вмёнт, у млі ока, духом.
Монета— монета,   ти.   Монетный— монет-

ний.   Монетный   двор— монетарня,  ні.
Монетчик —монетчик,   ка.     Монетные
паритеты —монётні паритёти.

Монисто —намйсто,  ста;   (одно) —нами-
стйна, ни.

Моногенический —моногенічний.
Монография —монография, іі.
Моноид— монбід, да.
Монополия —монопблія, іі. Государствен-

ная  монополия— державна монололія.
Монополизировать— -монополізув&ти.

Монотонный— одноманітний,    одним го-
лосом.     Монотонно —одноманітно,   од-
ним гблосом.

Монтер —монтёр, ра.
Монтировать — монтирувати. Монтиро-

вочный —монтирувалъний.
Монумент —монумент, та; нам'ятник, ка;

помнив, ка; надгрббок, бва. Монумен-
тальный — віволбмний,   монументаль-

ний.
Mop-wop, ру: моровиця, ці; пошесть, сти.
Мораль— мораль,   ли.    Моралист —мора-

ліст, ста. Моральная обязанность —мо-
ральний обов'язок.

Моргать,   моргнуть —моргаш,   моргнути,
лупати,   лупнути,   кліпати,   кліпнути.
Моргание —моргания,   ння;    лупання,
ння; кліпання, ння.  Моргун— моргун,

на; моргуха, хи (Ібком не морг-
нёт) Дббрі бчі все перед у-
пають).

Морда (о зверя х) —мбрда, ди; мордоч-
ка, чки; (грубо, у л ю д е й) —пика,
ки; пйсок, ска; мармйза, зи; мармуза,
зи. Мордастый —мордатий, пикатий,
пискатий.

Мореплавание, мореходство — мореплав-

ство, ства; мореплавания, ння; море-
плавба, бй. Мореплаватель —морепла-

вець, вця.
Морзист— морзист, ста.
Морить —губйги, вивбдити, перевбдити,

морйти, вигубляти.
Морковь  — мбрква, ви.    Морковный —

(    морввяний, моюков'лний.
Моровой —моровйй. Моровое поветрие,

моровая язва —моровиця, ці; морово
повітря; помір, мбру; помірок, рку.

Мороз — мороз, зу; морбзець, зця;
(у в е л.) —морозяка, ки; (без снега)
—голбморозь, зи. Утренние морозы-
заморозки, ків; приморозки, ків.

Морозить —морбзити. Морозит— берё мо-
роз, берёться морбз. Морозиться —мо-
рбзитися, мёрзнути. Морозный —моро-
зяний, зймній, я, е. Морозно— моро-
зяно, зймно. Морозна —громак, ка.

Моросить —мрячіти, імжйти.
Морочить, -ся —морбчити, ся (Не_мо-

р б ч м е н і голов іі; Покинь
уже, гбді тобі морбчитися
біля йог о).

Морской— морськйй. Морской климат—
морськё підсбння, морськйй _ клімат.
Морской воздух —морськё повітря.

Мортира —гаківнйпя,   лі;    мортира,   ри.
Морфология —морфолбгія, іі. Морфологи-

ческий —морфологічний.
Морщина— змбршка, ки. Морщинистый

—змбрщений, помбрщений, бабкува-
тий, брижнастий. Морщинный— змор-
шкбвий. Морщиноватый— зморшкува-

тий.
Морщиться —мбрщитися, змбрщуватися;

(морщить ло б)— супитися (Н а с у-
пився, я к с е р е д а н а л'я т н и ц ю.

Моряк —моряк, ка.
Москость —дрогерія, іі. Москотильный —

дрогерійний.
Мосол, мусол —маслак, ка.
Мост— міст, мосту. Каменный мост —ка-

мінний міст, мурбваний міст. Мостовой
—мостовйй. Мостовая организация—
мостова організація. Мостовщик —мо-
стовйй. Мост цепной— ланцюгбвий
міст. Мост понтонный —міст наплав-
нйй, понтбиний.

Мостик— містбв, тка; містбчок, чка. Мо-
стик для перехода (в одну, две д о-
с к и)—кладка, жи; п&хідня, ні. Мост-
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ки—I) кладки, дбв; II) рештбван-
ня, ння.

Мостить,-ся —I) (в о о б щ е) —мостйти, ся;

щ<{, стйш, стйть; (д о с в а м и) —сте-

лити; (камне м) —буркувати, бру-
кувати, тарасувати, власти біурківку;
(п л о т и н у)— гатйти; II). (уклады-
вать с я) —мостйтиоя, стйшояі; кубли-
тися.

Мостовая —поміст, мосту; (каменная)
—брук, ку; бурк, рву; брувівка, ки;

бурківва, ви. Мостовина —мостина, ни;

мостовина, ни; стёлина, ни. Мостиль-
щик —мостйльник, ка; (мостит
камнем) —брукар, ря. Мостовое со-

оружение —мостовё спорудженпя, мо-

стова будѳва.

Мот —мот, та; мотйга, ги; мотяга, ги; мо-

талйга, ги; трйнькало, ла; марнотра-

тець, тця. Мотовка— цйндра, ри; мар-

нотратка, ки.

Мотальница —мотовило, ла. Мотальщик
—мотал, ча; мотальник, ка. Моталь-
ница —мотачка, ки; мотальниця, ці.

Мотать, мотнуть— I) (г о л о в о ю)— ки-

вали, кивнути, хитати, хиигутн; II)
(н и т в и)— мотати^ сотати; III) ' (д е н ь-

г и)— ігайнувати, цйндрити, мантачити,

перевбдити, перевести, трйньвати,
марнотратити. Мотание— I) внвання,

ння; хитання, ння; II) мотания, ння;

сотання, ння; III) мотання, ння; ман-

тачення, ння; трйньвання, ння; гай-
нування, ння.

Мотаться —I)  хитатися;   II)   (болтать-
с я) —теліпатися ; III) (шляться)—
вёштатися, тинятися, блувати, мота-
тися.

Мотив —I) (основани е) —мотив, ву;

засада, ди; II) мелбдія, Іі; мотив, ву;

голос, су. Мотивировать —мотивувати.

Мотивировка— мотивування, ння.

Мотовство— трйнькання, ння; гайнуван-

ня, ^ння; марнотратство, ства. Мотов-
ской —марнотратний, розтратний.

Мотовяз, мотовязок— мотузбк, зка; мо-

тузва, ви.

Моток— міток, мітка; (половин а)—
лівміток, тка.

Мотор —мотор, ра. Моторный привод—

мотбрна трансмісія, передача.

Мотушка— I) витушка, ки; витёлька, ки;

Н) цівка, ки; мітнйця, ці (ниток).
Мотыка— копанйця, ці; мотйка, ки.

Мотылек, мотылечек— метёлик, ка; ме-

тёличок, чка. Мотыль— I) мбгиЛь, ля;

метёлик, ка; II) шатун, на (в паро-

вых машинах); вітрянйця, ці.
Мотыльковый —метёликовий.

Мохнатеть —волохатіти,   кудлатіти.    Мо-

хнатость— волохатість,   тостн.   Мохна-
тый —волохатий, кудлатий.

Моча— сеча, чі. Мочеиспускание —сече-

пуск, ку. Мочегонное —сечгін, гону..

Мочевой —сечнйй, сечевйй, мочевйй.
Мочевой канал —міхур, pa; сечнйк, ка.

Мочевой камень— міхурний камінь.
Мочеиспускательный канал— сечопро-

від, воду. Мочеточник —сечотбка, ки;

сечохід ходу.

Мочало —лйко, ка. Мочальный —личаний_
Мочалка —віхоть, хтя.

Мочить —мочйти, ся.

Мочь —могтй, змогтй, здолітл, здужати,.

здолати, спромогтйся.
Мочь— міць, мбци; сила, ли. Не в мочь*

мочи нет —не сила, не спромбга, не під
«   силу. Со всей мочи, что есть мочи —

чим дужче.

Мошенничать— шахрувати, шахраювати,.

одурювати, ошукувати. Мошенник,-
ца— Шахрай, я; шахрайка, ки; мошё-
ник,__ ка; мошёниця, ці; дурйсвіт, та;

дурйсвітва, ки; ошуканець, нця; ошу-

канка, ки; ошукач, ча. Мошеннический
—шахрайський. Мошенничество— ша~

храйство, ства.

Мошна, мошонка— I) капнгук, ка; II) ка-

литка, ки.

Мощение— мощения, ння; мостшня, ння;

(к а м н е м) —буркування, ння.

Мощность —могучість, чости; могутніеть,,
ности.  Мошный —міцнйй, дужіий, ' но.-

.   гучий,   могутній. . Мощно— МІЦНО.

Мощь —міць, мбци.
Мрак— моров, ву; мрява, вп; тёмрява,

ви; темнота, ти; тума, мй. Мрачный—
I)  -тьмяний; II) хмурий, похмурий„.

понурий, сумнйй. Мрачно— I) тьмяно;

II)    хмуро, похмуро, понуро, <Уумно~
Мрачный человек —супій, я; понура,.

ри; воввуватий, ого; похнюпий, ого;

темріок, ка.

Мрамор— мармур, ру. Мраморный— мар-

мурбвий.
Мрачность —тъмяність, ности; хм^рість,.

рости; похмурість, рости; хмурніемС
ности; похмурість, рости; сумність_
пости. Мрачнеть— темніти, темнішати,
хмуршти.

Мстить,-ся; отомстить,-ся — мсгйтися,
номститися (кому над ким). Мсти-'
тельный —мстйвий, мёстний. Мсти-
тельность —мстйвість, вости; помстн-

вість, вости. Мститель,-ница— мёсник^
ка; ниця, пд; помсник, ка; ція, ці;

помстйтель, ля; помстйтелькз, льки.

Мудрено— I) хитро, мудро, штучно;:
II) трудно, тяжео. Не мудрено, что—

не диво, не дивно, що. Мудрствовать-
—мудрувати (Я в не мудрей, а.

вмёртитрёба).



.Муж— муж, жа; чоловік, Еа; чоловічеНь-
ко, ва, дружина, ни; подружжя, жжя.

Мужнин— чоловівів, мужній. Мужской—
—мужеський,  чоловічий.

.Мужать— до зрбсту дохбдити, людніти,
матерніти. Мужаться— не поступатися,
бути мужнім. Мужественный— мужній,
відважний, сміливий. Мужественно —

мужно, відважно, сміливо. Муже-
ственность— мужність, ности; відвага,
ги. Мужество— мужність, ности; від-
вага, ги.

Мужчина— чоловів, ва; мужчина, ни.
Музей— музей, ю. Государственный му-

зей —державний музей.
Музыка— музика, ей. Музыкальность—

музйчність, ности. Музыкальный —му-
зичний. Музыкант —музйва, іш; музи-
кант, та; грач, ча (Я тобі ні грач,
ні   помагач).    Музыкантский— му-

ЗЙІЦЬЕИЙ.
Мука— бброшно, на; мува, ви. Крупча-

тая мука —питльбвапе бброшно; пи-
тлівка, ки. Мукомол —мельник, ка; мі-
рошник, ка. Мукосей— мукосій, я.
Мучнистый —борошѳнний.

Мундштук —I) цигарвйчка, ки; II) (у д и-
ла для л о ш а д и)— мундштук, на^

Муравчатый— мурашкуватий, мурапги-
ний, крапчатий, Ерапчастий.

Мускул — м'л.3, за; м'лаи, ів; м'лсеиь,
м'язкйй, жйпавий. Мускульный— м'я-
збвий.

Мускус— пйжмо, а; мйшка, ки. Мускус-
ный —пйжмовий. ■

Муслить,-ся— слйнити, ся; м^рзати, ся;
(с л ю н о га) —ялбзнти, ся. Мусляк— за-
мазура, ри; мурза, зи.

ІЛусор —сміття, ття; валява, ви; груз, зу.
Мусорный--сміттьбвий. Мусорить —

смітйти.
Муссировать —мусувати,. ширговати.
Мутнеть —валамутитися, темніти, темні-

шати. Мутный— валам^тний, мутний
(Чогб вода валам^тна). Мутно
—-каламутно, мутно. Мутность— кала-
мутність, ности; м^тність, иостп. Мут-
новатый — пом^тний. Мутить —кала-
мутити, баламутити, мутйти.

Муть— мут, у; гуща, щі; фус, су; фуси,

й -                   <                                  (Мучитель —мучитель, ля; кат, та; душ-
ман,, на. Мучительница —мучйтелька.
ки. Мучительный —бблісний, тяжкий.
Мучительно— бблісно, тяжко. Мучи-
тельность —бблісність, ности.

Мучить.-ся— мучпші. ся; мордувати, ся;
морбчити, ся. Мучение —мука, ки;
мучительство, ства; катування, ння;
мордування. ння; кара, ри; карання,
ння. Мученический — мученицький.
Мученичество —м^чеництво, цтва.

Мучной— мучнйй, борошняний. Мучица
— борошонце, ця. Мучник (прода-
ющий мук у) —мучник, ка.

Муштровать —муштруватй. Муштрование
—муштра, ри; муштрування, ння.

Мховина —мбчар, ра; мочарй, Ів. Мховый
—мбховий.

Мчаться —мчатися, нёстися, гнатися,
уганйтися за ким (Ко ні^ не су ть-
с я, я к в і т е р. Ч у е, ж е н у т ь сія з а
нею, оз причлась — Д а н и л о
мчйть с я).

Мыза —фільварок, рку; х#тір, тора.
Мыкать—чесатп (лен, коноплю).

Мыкать горе —бідувати. Мыкаться —

1) бідувати, тииятися; II) шмигляти,
гасати,  сновигати.

Мылить,-ся —милйти, ся. Мыление —ми-
ління, ння; намйдювання, ння.^

Мыло —мило, ла. Мыльный —мйльний.
Мыльная вода —мйлини, ин; змйлини,
ин.

Мыловарничать— милярити. Мыловар —

миляр, ра. Мыловаренный завод —ми-
ловарня, ні; милярня, ні.

Мыс —ріг, рогу.
Мыслитель —мйслитель, ля; мйслеяиж,

ка.
Мыслить— мйслити, думати, гадати;

(разсуждат ъ)— міркувати, в мй-
слях мати, на думці мати. Мыслиться
—думатиоя, гадатися, здаватися. '

Мысль —д^мка, ки; гадка, ки; мйсль,
ели. Прийти на мысль —на думку
спасти. И в мыслях не было —і на
думці не булб, ні думки, ні гадки не
булб. Мысли толпятся в голове —ва
думкою д^мка, д^мка думку побивйв.
Мысленный —мйслений, гаданий, уйв-
ний. Мысленно —мйслено, гадано. _ В
мыслях— в думці, на Думці, в гадці.

Мыть,-оя— мйти, ся; (в бане)— бани-
тися, паритися; (б е л^ь е)—прати, ба-
нити. Мытье —I) миття, ття; Н) нран-
ня, ннй; пратай, ттл.

Мычать —мукам; ревтіі; (глухо) —буті-
ти. Мычание— мукання, ння; ревіння,
ння; (сильно) —рик, ку.

Мышастый —мишастий. Мыший —мйша-
чий.

Мышление —мйслення, ння; думання,
ння; гадання, ння %

Мышь —мйша, іпі; мйшка, ки; (мышо-
нок) —мишеня, няти. Мышь летучая
—ікажан, на; лнлйк, ка. Мышеловка —

настка, ки; лапка, ки. Мышеядина—
мишоід, да; недбідки мйшачі.

Мышьяк— (Arsenicum) ^-мишак, к^;^ ар-
сён, ну. Мышьяковый —мишакбвий,
арсенивбвий. Мышьяковистый— ми-
шавовйстий, арсёнистий.

Мягкий— I) м'йгвйй, м'якйй; (о 8емлѳ$
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—пу-хкий; (о людях) —лагідний, де-

лікатний. Мягковатый —м'ягкёнький,
м'якёнький, мняЕёньвий. Мягкость—
м'ягвість, кости; м якість, вости; мня-

кість, кости; м'ягкота, тй. Мягчайший
—наймнягшпй. Мягчительный — м яг-

чучий. Мягко —м'ягко. Мягкокожий —

м'ягкошк^рний. Мягкосердие —м'ягко-
сёрдя, дя; лагідність, ности. Мягкосерд-
ный —м'ягкосёрдий, лагідний. Мягко-
тельный —м'ягвйй, м'ягвотілий. Мякиш
—I) мявѵшва, ей; глевтяк, ва; глевчак,

ка; Н) м'якуш, ша (м я г в а я часть

т еа а). Мяклый— змяклий. Мякоть—
м'якуш, ша; м'якушка, ки.

Мягчить,-ся —м'ягчити, ся; мякшити, ся.

М г ягчеть —н'я^шгати, мягчіти, мняіс-

шати. Мягче —мягче, мнягче.

Мякина —полова, ви. Мякинник —полів-
нйв, ка; половник, ва. Мякильный —

половяний, полбв'янив, ва.

Мямлить —I) (вдел е)—марудити, мбня-
ти; II) (в р е ч и) —мймрити. Мямля—
маруда, ди; копотун, на; макуха, хи.

Мясо —м'ясо, са; мнясо, са; м'ясцё, спя;

мнясцё,  сця.    М.  баранье —баранина,

ни. М. говяжее— яловичина, ни. М.
гусиное —гусятина, ни. М. куриное—

курятина, ни. М. лошадиное —конина,
ни. М. свиное— свинина, ни. М. жарен-

ное— печёне, ого; печёня, ні. Мясной —

мнений. Мясная лавка— різнйця, ці;
м'ясниця, ці. Мясное— м'яейво, ва:

мнясиво, ва. Мясистый— мясистші.

Мясник— різнйк, ка. Быть мясником -

pi зникувати.

Мятеж —б^нт, ту; повстання, ння; зажо-

лот, ту; волотнёча^ чі; ворохббня, ні.
Мятежный— бунтлйвий, бунтівлйвий.
Мятежнический— повстансьвий, бун-
тівнйчий, бунтарсьвий. Мятежник —

бунтівнйв, ва; ворохббнив, ва; повста-

нець, нця; волбтник, ка. Мятежница —

бунтівнйця, ці; волбтниця, ці.
Мятель— метёлиця, ці (В I ѳ метели-

ц я, крутиться, м ё л е т ь с я).
Мятный —мятний. Мятный порошок—

м'ятний порошок. Мятные конфекты
—м'ятні цукёрки.

Мять,-ся—I) мняти, ся; мяти, ся; тёрти;
II) мбняти, вагатися.

Мяч, мячик— мняч, ча; мяч, ча; м'ячик,
ка.

На —на (Поклав на стіл. Діти
кричать на двбрі. Напосів-
ся на мёне. Оидіти на стіль-
ці. Оів на стільця, на воза).
На другий день— другого дня. На во-

сток—на схід, до сходу. Купил на свои

деньги —купив на своі грбпгі, за своі

грбілі. На этой неделе —цьбго гйжня,
на ; цьбму тйжні. На-днях — цйми
днями.

Набавка —накидання, ння; набавка', ки;

накидка, кй. Набавочный —додаткб-
вий. Набавлен ый —накинут] гй. Наба-
вляемый —накйдуваний.

Набавлять, набивать —накидал и, накй-
нути, привинути, додавати, додати.

Набалдашник— голбвва,  ки;  галька, ки.

Набаловаться —напустувати, ся; нажар-

тувати, ся; нажирувати, ся.

Набалтывать, наболтать — (о жидко-

сти х) —наббвтувати. намішувати, на-

ббвтати, намішати, наколотйти; (я з ы-

в о м) —набазівати, наверзтй, наторб-
чити.

Набарышничать— набаришувати.
Набат —гвалт, ту; сполох, ху; дзвін, вб-

ну. Бить в набат —на гвалт, па спо-

лох дзвонйти, бйти.
Набатить — розголбшувати,   роздзвбню-

вати.

Набег— наскок, ку; напад, ду; набіг, гу.

Делать    набеги —набігати,    нападати.

Набегом —наскоком.

Набегать— наздоганяти, наганяти, наздо-

гнати,  набігати,   набігатися  чогб,  на-

скбчити, доскбчити (лиха).
Набедокурить — нашкбдити,     набрбіти

(Тепёр на мёне звертаѳ, сама

н а б р 6 I в ш и б і д й).
Набедствоваться— набідуватися    (Н а б і-

дувалися     без     хліба     всю

зиму).
Набелить —набілйти.      Набело —начисто,

набіло.
Набережная— наберёжжя, я«жя;    нрибе-

рёжжя;    жжя;    (на)приберёжна,    ноіі.
Набережный— (на)приберёжний.

Набеседоваться— наговорйтися,  нарозмо-

влятися, набалакатися   (I дожидав

того світу, що.б знов на йбго
надивйтись,   нагов&ритись).

Набеситься,   набесноваться —наказйтися,
набіснуватися.

Набивать— I) набивати; II) натбптувати,
напихати; III) набивати, вибивати, по-

вибивати    (Вибивати  вибійку).
Набивать    гвозди —цвяхувати.    Наби-
ваться— I) натйскуватися, набиватися;
II) напрбхуватися, збиратися, набира-
тися. (Я з своім не набиваюсь).

Набивка— I)   набивания,  ння;   напихан-

ня,   ння;   II)   (на   т к а н и)— вйбійка,
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ки; (поршн я) —защільнення, ння.
Набивной, набитый (ткань) —набив-
нйй, вибійчатий. Набитый (плотно)
—набйтий, натбптаний.

Набирать, набраться —набирати, набра-
тися, понабирати, ся. Набирать в долг —■

брати набір. Набраться беды —зазнати

лиха. Набирать книгу (в типогра-

ф и и) —складам книжку. Набирать в

армию —вербувати.
Наблюдатель —спостерёжник, ва; ниця,

ці; наглядач, ча; чка, чки; доглядал,

ча; чка, чіки; дозорця, ці; дозбрний,
ого. Наблюдательность— спостерёжли-
вість, вости. Наблюдательный —спосте-
рёжливий, наглядливий, доглядний,
обсерваційний,  назбрчий  (п у н к т).

Наблюдать —стёжити за чим, ким, сло-

стерігати, наглядати, обсервувати ко-
гб, що. Наблюдать за порядком —стё-
жити за порядком. Наблюдать за ре-
бенком —доглядати дитйни, назирати,

пильнувати чогб.
Наблюдения —спостерёження, ння; на-

глядання, ння; дбгляд, ду; доглядан-

ня, ння. Наблюдения погоды —спосте-

рёження над погодою. Наблюдение за
больным —дбтляд за хбрим.

Набожность —поббжністъ, ности (Н е

тривбж моёі поббжности).
Набожный —поббжний.

Набойка —вйбійка, ви; вибйванкЗ, ки.
Набойчатый —вибійчаний.

Набойник —товкач, ча; набійник, ка.
Набойщик —вибійник, ка; набійщик, ка.
Наболеть —наболіти (Н а, б о л 1 л о с ё р-

денько від жалю). Наболелый —■

наболілий, натрѵджений (Т л і е и і д

землёю  твоё  наболіле  тіло).
Наболтать — набалакати,      наторбчити .

(Набалакав    багато,    а    с л у-

хати нічого).
Набор —набирания, ння; набір, бру.

Типографский набор (готов.) —склад,
у; (п р о ц е с с) —скдадання, ння. На-
бор воды —набирания води. Набор
орудий, инструментов — справйлля,
лля; припас, су; начйння, ння. Набор-
ный —набірний, збірний, штукбваний;
(машина) — складальня. Наборная
збруя —цвяхбвана збр^я. Наборка —

набирания, ння.

Набористый —зббристий, ряснйй.
Наборонить, набороновать, набороздить—

няволочйти, наскорбди'пи; (для гря-

док) —наборозвйти; (яишь бы) —на-
дряпати.

Наборщик —I) (в " т и п о г р.) —еждадач,

ча; II) (людей в а р м и ю) —вербів-
ник, ка.

Набрасывать, набросать —I) накидали,
накйдати, наскидати, понакидати, на"-

шпурляти, нашпурити (Лисичка
накидала вже багато рйби);
Н) накрёслювати, накрёслити (очерк,
план).

Набрасываться, наброситься —накидати-
оя, накйнутися на віго, на що, допа-
дй,тися, допастися до чего, дориватися,
дорватися до  чбго.   ■

Набродиться, набрести —набродйти, ся;
набрести, натрапляти, натріпити, на-

дйбати, находйтися, набродйтися, на-
волочйтися, натинятися.

Набронзировать— набронзувати.
Набросок— нарис,  су;  начерк,  ку;

Набрызгать — набрйзкати, напрйсвати,
лонабрйзвувати (По всій хаті
понабрйзвували водою).

Набуравить —насвёрдлити, навертіти.
Набухать, набухнуть — бубнявіти, на-

бряЕати, набубнявіти, набрявнути
(Врость на дёреві бубнявіе.
Нбги стали набряват и).- На-
бухлый— розбухлий, бубнявий, набу-
бнжвілий.

Набучить —назолйти.
Набуянить— нагаласувати, набушувати,

нагвалтувати; (набушевать, с я) —

набушувати, ся; набуяти.
Навал— І) кучура, ри; (хворосту,

лому— валява, ви; П) (напор во-
д ы) —навал, лу (Н а в а, л і м і с т, і
дерево по зное ив); Ш) (на-
клон) —навал, лу (Навал сохи
ни правий бік). Навалочный
(груз) —навальний  (вантаж,  жу).

Наваливать, навалить,-ся —I) навертати,
наверн$ти, нагнітати, нагнітйти, нава-
лювати, навалйти (Зима намети
наверти е. Булб-б менёпри-
топйти і каменей навади-
ти); II) накладати, накласти, накйдати,
накйдати, навантажувати, наванта-
жити (Накласти снопів на
віз); Ш) насувати, нас^нути (На-
роду   насунуло   пбвен  двір).

Наваривать, наварить —наварювати, на-
варили (Наварила й напекла.
Не в такбму н Я вар го вал и, та

в и і д а л и).
Наварка —наварювання, ння; наварка,

ки; приварка, ки (Нав&.рка беи
в кузні). Наварной —сйтий, нав&р-
ний.

Навастривать, навострить — нагострюва-
ти, нагострйти (Дббренагострйв
ножа). Навострить уши— насторожи-
ти, насторбчити. Навострить руку —

набйти руку.
Навевание —навій, вою; навівання, ння.
Навевать, навеять —навівати, навіяти

(Ой вітре наш мйлий, навій
нам д 6 щ и в у м е р щ і й).
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Наведение (у к а з а н и е)— навід,   воду;
наведения,  ння.    Навести   на  путь—

дати навід.
Наведываться,    наведаться —навідувати-

ся, навідатися, довідуватися, довіда-
тися, одвідувати, одвідати (Люди
кбоять, а він ще й не н а в і-
дувався до свогб. Одвідав
хброго товарища).

Навеки —довіку, навіки, навічно.
Наверно —напёлне, справді. Наверняка—

напёвне.
Навернуть, навертывать,-ся—навертіти

(що на що), намотает, навйти, на-

вірчувати, намбтувати, навивает;
(м н о г о) —понавірчувати, понавручу-

вати, прикр^чувати; (б слеза х) —

набігати, набігти, підступати, підсту-
пйти; (случиться) — трапитися

(На ню оказію трапився до-

бр и й ч о л о в ]'; к у хату).
Наверстка— надолужування, ння; надо?

лужёння, ння (Не турбуйтесь, я
своёнадол^жу).

Неверстывать, наверстать — наганяти.

надол^жувати, надолужати (В ха-

8 я і н а хоч хлібом надо л уж у),
навертати^ навернути (Мати х 6 че-

навернути те, що дочка в за-
трат и л а).

Навертеть, наверчивать —павертіти, на-

крутйти (що на що); . насвердлйти,
навірчувати, навертіти.

Навертка —I) навірчування, ння; накру-
чивания, «ня (процесс); II) свер-

дління, • ння (процесс); III) гайка,
ки; IV) (инструмен т)— свёрдлпк,
ка.

Наверток —буравчик, ка; свёрдлпк, ка.

Наверх —утору, догори. Наверху —нагорі,
угорі, вгорі.

Навес —I) (над крыльцо м) —дашбк,
шка; ліддашшя, шшя; острішок, щка;
(вообще) —повітка, ки; підсіння,
ння; намёт, ту; (из ткани) —хала-

бу да, ди.

Навеселе —під чаркою, на підпйтку.
Навеселиться — навеселйтися, натіши-

тися.

Навеситься, навешать, навешивать,-ся —

I) навттати, ся; навішувати, ся; пона-

вйпувати, ся; навісити, ся; II) нахи-

лйтися, нахилятися (А ж до води

нахилйла  зелёніі  віти).
Навеска —навшгування, ння; (х и м.) —

важення, ння.

Навестить, навещать— відвідувати, від-
відати, провідувати, провідает, наві-
дуватися, навідает, завітати. Когда
навестите нас —коли завітаете до нас.

Навет —HaroBfp,^ вбру; намбва, ви; на-

клеп, пу; осуда, ди. По наущению —з

намбви  (Я любив тебе не з люд-

с ь к 6 і  намбви).
Навзнич (лежать, плавать) —горі-

лиць; (у и а с т ь) —навзнак (В і н так.

і впав навзнак).
Н авзр ы д —ридаючи, ридма.

Навивальня —мотовило, ла.

Навивать —навнвает, накручувает.

Навивка —навивания, ння; навручуван-
ня, ння; намбтування, ння.

Навигация —иавігація^ іі; плавба, бй.
Навигационный —навігаційний. Нави-
гационный период —навігаційний пе-

ріод, навігаційна лора.
Навинтить —нагвинтйти, нашрубувати,.

натсрутйти.
Нависать —нависати, навйснути (В о-

л беся на лоб нависа е. Людей
х м а р о го   нависл о).

Навлекать, навлечь —наволікати, наво-

лоетй (Нав о лікати помету),,
настягати, натягтй, стягтй, накликает,

накликает. Навлечь беду —накликати
бід$",  лихо.

Наводить, навесть —навбдити, навести;
(в р ві г а) —насилатн, наслади; (о р у-

д и е) —направляет, направим, наці-
ляти, націлитн. Наводить справки —

звідуватися, дбвід брати, навбдити-
Наводить на путь —напучати, нап^ти-
ти, направляет на слід. Наводить то-

ску —завдавати, завдает туги.

Наводнение —пбвінь,    ни;    пбвідь,    ди
(Пороставали   снігй,   зійшл®
йбвідь,    вода   скрізь   позбі-
г а л а).

Наводнять, наводнить —заливает, поня-

ти водою; (затопить) —затопляли;

затопйет (Заливав р і ч к а бе-
реги).

Навождение —мана, ни; намбва, вн'

(В ней пустив на нас м а н у).
Наврз— гній, гною. Навозный — гнойо-

вйй, гнійний, гноянйй. Н. жук —

гнойовик, ка. Н. топливо —кізйк, ку.

Навозить, унаваживать —гяоіти, витно-
ювати, гноітиоя ,(Д і д к с т р б я т ъ,-

а б а б к гноять), вигнбюватиея„
угноюваш. угногти (3 е мл й добре-
в и г о і н а).

Навозить, наваживать —навбзптп, навез-

ти, понавбзити (Навезли д о б р &
пбвну ко мору. Понавбзилж
всяк оі в сячини).

Навозня —гноярка, ки; (место, где?

был н а в о з) —гноіще, ща.

Наволакивать —наволікати що; (о ту-

ч а х) —нахм&рювати, ся. Наволакивает
—хмариться.

Наворовать —накрасти (На к расти т

баштана кавунів).
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Навощить, навосковать —навощитн, на-

воскуватп.
Наврать, навирать— набрехали, набріху-

вати, понабріхуватп. Наврал с три

короба —наплів сім мішвів гречаноі
вбвни.

Навредить —нашкбдити, наробйти шкб-
ди (Т и г 1 р ш е т 1 л ь к ж т и м н а-
шкодпш: 5уісіх лящів п о з в 6-
д и ш).

'Навряд —трохи чн, лёдве чи, навряд,

тдоб.
Навсегда— повік, назавжди; назавше, на-

завсіди.
Навстречу —назустріч.
Навык —навпчка, кп; призвичаіння, ння.

Иметь навык —мати навичку. Навы-
клый —звйклий, вправний (Я н е

звйклий  до   діѳі  робот и).
Навыкать —призвичаюватися, навикати,

звикати (До вс а к оі р о б 6 т и

т р ё б а п р й з в и ч а Т-т и с я). '
Навьючивать, навьючить —нав'ючувати,

нав'ючлтп, напакбвуватп, напакувати

на кого, що.

Навязной —надв'язнйй'^ підплётений.
Навязчивость — набрйдливість, вости;

причёпливістъ, booth; надазливістъ,
востн. Навязчивый —набридливий, на-
лазливий,  причёплпвпй.

Навязывать, навязать,-ся —нав язувати,

нав'язати (Н а в'я зала копу с н о-
п і в), начіплятися, начепйтися, нав'-
' зуватися, нав'язатпея (Н а в'я в а в с я

так. іц о й не в і д ч о п иш-

<с я в і д й б г о), наплести (носков),
накйнути (Ніхто цього не рб-
б и т ь, а на мою ш и го п а к н-

дають).
Нагайка —нагай, я: нагайка, ки; канчук,

к& (Купи, с й н у, дротяну.на-

гайку, та б ни ж і н к у з в ё ч о-

р а  д о ,р а. н к у).
Нагар —(н а свече ) —нагар, ру: (в

горн е) —жѵжелиля, ді; (на мета л-

лах) —згар, ри; (на губах) —смага,

ги.

Нагатить —нагатйти (Нагатили гат-

к у, то и и г о Т х а т и м 6 ж н а. Н а-

гатила повей г 6 р щ и к к а р-

тбплі).
Нагвоздить— нацвяхувати.

Нагиб —нагйн, ну; нахпл, лу; коліно,
на.

Нагибать— нагинати, нахиляти. Нагиба-
ние— нахиляння, ння; нагинання,

ння.

Нагишка — голий; (.оборванец ь)—
гольтіпака, кн; голяк, ка. Нагишем—
гблим, голяка, гольдём.

Наглазеться —наторопггися,   надивйтися,

наглядітися   (3 рук наробйтися,
а із о ч е и н а г л я д і т н с я).

Наглазник —набчник,   ка.     Наглазный —

набчний.
Наглец —нахабник, ка. Наглость —нахаб-

ність,  ности;  нахрап, пу.    Наглый —

нахабний,      нахрапний,      напрасний.
Наглецки, нагло —нахабно,   нахрапом.

Наглумиться — наглумйтися    (Наглу-
мйвся з мёне та щей перед
людьми),  наглузуватися,    накепку-
ваггися, накшітиш   з   кого   (Не    на

тёе   матн   родила,   пг_об   дів-
ч й н а  з  к о з а к а н а к л и л а).

Наглядеться —надивйтися,    наглядітися,
намилуватися.

Наглядность —набчність,  ности;   нагляд-

яість,    ности.    Наглядный —набчний,
наглядкий.    Наглядное обучение —на-

глядна наука, навчання.    Делать на-
глядным — унабчнювати.    Наглядное
пособие —наглядні,   наочні,   приладдя.

Наглянцевать —нагл-чіцтовати.

Нагнаивать — нагнбювати,     нагнивати,
наривати.   Нагноить,-ся —нагноіти,  оя;

-нарвати, набратн.
Нагнет —нагніт, ту; прйтиск, ку. Нагне-

тательный —нагнітиий,    нагнітальний.
Нагнетать —нагнітати,  надушувати,    на-

тискам,    намулювати       (Замерла
мбва,   мов   камінь   с ё р ц е   н а-

гнітйв. Кінь намулив спину
с і д л б м).

Нагноение —гношня,   ння;   натаивання,

ння.

Наговаривание —намовляння,    ння;    н&-
шспти, ів. Наговор —нашепт, ту;    н&-
шепти, ів; поговір, вору.

Наговаривать, __ наговорить —наговорюва-

ти,  наговорйти кому  на кбго     (Що
дідові   не   наговор ю вали hS
нёі, а він у с ё б а й д у ж е); нака-
зувати, намовляти,    набріхувати,  на-

плёскувати   '(Т а к 6 г о^ наплеска-
ла на мине, що й людям сором

казати).    Наговорить    вздору,    че-

пухи,   пустяков —наверзги,   наторбчи-
тй, наплести (такого, що й купи не

держйться).
Наговорщик, -ца —шепотйнпик,  ка;    ше-

потинниця,  ці;   обмбвпик,  ка;  обмбв-
ниця,  ці;  намбвник,  ка;   намбвниля,
ці.

Нагой —нагий, голий, чистий.
Наголо —I) нагблб; II) до пня, до щёнту.

Лес  вырубили   наголо —ліс  вйрубаДи
до пня, до щёнту. 'Казаки  неслись с

шашками  наголо —козакй    мчались в

шашками нагбло.
Наголодаться —наголодуватися,    наголо-

д&тися.
Нагоняй— гонка, ки; нагінка, ки; вшей-
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ва, ви. Дать нагоняй —дати гонку ^ зро-
бйти вимбву; (о п и с а т.) —намйлитл
гблову, намняти чуба, чупрйну.

Нагонять, нагнать —доганяти, догнали

(Догнав людей а ж за селом),
наганяти, нагнати (Н а ж е н и, в і-
тре, хмару чорнёсеньку), наз-
доганяти, наздогнати. Нагонять тоску
—завдавати нудьгй, туги, смутку.

Нагоняться —наганятися (Держи кб-
ні, а то наганяються на пе-

редней в і з).
Нагорелый —нагорілий.
Нагорный —нагірний;  горовйй,  горянйй.
Нагородить —1)^ нагородили; II) цапле-

сти ѵ неверзтй.
Нагорье —нагіря, р'я; горовина, ни.
Наготавливать, наготовлять —наготбву-

вати, настачати (Н а г о т іу й ш а-

бельку, тай в о іо й з і м я Ь го).
Наготовить провизии —настачити хар-

чів.
Наготове— напоготбві (Гей, ч и в с і

напоготбві?).
Наготовить —наготувати, настачити, на-

старатися, насправляти, налаштувати

(Насправляла одёжі. Н а л а ле-

ту в а в віз 'іхати до млина).
Награбить —I) награбувати, нагарбати;

И) нагромадити чогб (Н а г р о м а-

дити    с і н а,    с о л б м и,    т о-щ о).
Наградить —вйнагорбдити. Награждать —

винагорбджувати.
Награждение —нагорбдження, ння; ви-

нагорбдження, ння; нагорбджування,
ння. Награда —нагорбда, ди; вйнаго-
рбда, ди; заплата, ти.

Нагребать, нагрести —нагрібати, нагор-

тати, нагромёджувати, нагромадити,

нагребтй, нагорнути (Н а г р 1 б ц і-
лий віз сміття, а везти н 1-
чиі. Нагромадили п'я т ь к о-
н й ц ь с і н а).

Нагревание —нагрівання, ння; огрів, ву.

Нагрев —нагрівання, ння. Нагреватель
—нагрівниік, ка. Нагрезальный —нагрі-
вальний.

Нагревать,-ся —нагрівати, ся. Нагреть —

нагріти. Нагреть бока —облатати боки,
надавили стусанів.

Нагреметь,-ся —нагриміти, ся; нагурко-

тіти, ся (Н а с т у ч й т ь с я, н а г р и-

мйться — дрібен д 6 щ и к 'з і й-
де).

Нагрозить — г нахвалитися, настрахати
(Н ах валились бит и, та так й
п р о й яг л б).

Нагромоздить,-ся —нагромадити, накопй-
чити (Тучі нагромаджували-

ся одна на бдну). Нагроможден-
ный— нагромаджений. Нагромождае-
мый —нагромаджуваний.

Нагрубить,  нагрубиянить— нагрубіянити.
Нагружать,-ся; нагрузить,-ся —наванта-

жувати, ся; навантажити, ся; наладб-
вувати, наладувати; II) (перенос-
н о) —наливатиея.

Нагрузка (лр о ц е с с) — навантаження,

ння; навантажування, ння; (пред-
мет) —вантага, ги. Нагруженный —на-

вантажений. Партийная нагрузка —пар-
тійне навантаження. Динамическая
нагрузка вагона —динамічне наванта-
ження вагону. Нагружаемый —наван-
таичуваний, налад'вуваний.

Нагруститься —натужйтися, насумува-
тися.

Нагрызать, нагрызть —нагризати, нагрйз-
ти; (семячек) —нал^скувати, налу-
зати, налускати, налущити; (много)
—понагризати, понал^скувати.

Нагрянуть —наскбчити, надійти, набігти,
насунути, вдарйти (на кого) (Н а з у-
стрДч it м наскочили к о н і.
О т у т-б и наскбчити   на   й 6 г о).

Нагуливать —випасати, відпасти. Нагул-
ка—вйпас, су; жирування, ння.

Нагулять,-ся —нагуляти, ся (О й я м р-

лодёнька, ще й не нагуля-
ла с я).

Над, надо —над, наді, по-над, поверх.

Над меру —чёреіэ край, над міру, Іза-
надто, надто.

Надавить —надавйти, Надушйти, начави-

ти, натйснути. Надавленный —надйв-
лений, надушений, натвднутий.

Надавливание —натиск, ку; натискання,

ння.
Надаивать, надоить —надбговати, надо-

'іти.

Надалбливать, надолбить —надбвбувати,
надовбати.

Надалее— надалі. Надалее предлагаю—

пропонуго надалі.
Надарить —надарувати.
Надбавить —наддали (чогб); (жало-

ван ь е)—надбавили, прибавити; (ц е-

н у) —набйти.
Надбавка —I) набавляння, ння; прибав-

ляння, ння; II) набавка, ки; прибавка,
ки; добавка, ки; додаток, тку; надда-

ток, тку; (ж а л о в а н и я) —підвйщен-
ня, ння. Надбавочный —додаткбвий,
придаткбвий. Надбавочная стоимость —

додаткбва вартість. Надбавочная рас-
ценка —додаткбва роздінка. Надбавоч-
ная работа —додаткбва прадя.

Надбавлять —I) надбавляли, наддавали;

(цен у) —набивати (Не набивай
цінй, й так дорого все).

Надбивать, надбить —надбивали, надбй-
ти, надщёрблговати, надщербйти.

Надбрюшие  (анатом.) —надчерёв'я.
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Надвигание— насувания, ння; насбвуван-
ня, ння.

Надвигать —насувати, понасувати; (м н о-
г о) —понасбвувати.

Надвигаться— насуватися (М 6 в ч к и
насунулись хмари і заляглй
н а в к р у г й).

Надвое —надвое, навліл.
Надворный —надвірній, я, е. Надворье

—надвіря, р'я. С надворья— знадвбру.
Надгинать,-ся —надгинатися, ся,- згина-

тися, надігнути,  ся.
Надглядывать —наглядати, назирати.
Надглядчик— надзбрець, рдя.

Надгнивать —надгнивали; (о мн.)— по-
надгнивати (Всі кавунй понад-
г н и в а л и).

Надгробный —I) надмогйльний, нагріб-
ний; II) похорбнний.

Надгрызать— надгризати.
Наддавать, наддать— шддавати ѵ піддати,

додавали, накидали, набивали # (Д о
л' яти карббвандів додав ще
й чбботи). Наддавать старания—

приложили  рук.
Наддаток, наддача— додача, чі; придача,

чі.
Надевание (о д е ж д ы)— одягання, ння;

надівання, ння; наднгання, пня; (с а-

п о г)— обування, ння; взування, ння.
Надевать, надеть (о д еж ду)— надівати.

надіти, надягати, надягтй, одягати,
одягтй; (с а п о г и)— назувати, назути,
Бзути (Раз я вз^вся в чобіткн,
одягнувся в кож.у шин к у. Н а-
дівае шати дорог іі на ко-
зацькіі ллёчі. Надівай хо-
мутй на коней, бо пора за-
пряг а, т и). Надевать ярмо— нари-
вати ярмо. Надевать уздечку— загнуз-
дувати.

Надежа, надежда— надія, іі; сподіванка,
ки; сподівання, ння. Потерять надеж-
ду —страяити надію. Лелеять надежду
—плекати надію. Надежный —надій-
ний, пбвний, вгрний. Надежный то-
варищ —надійний товарищ. Надежное
дело —справа пёвна, вірна.

Надел —наділ, лу; наділок, лку.
Наделать— наробйти; (л л о х о г о)— на-

творйти, набрбіти, ''- накбіти (Д 6 н го
моя, дбню моя, що ти наро-
бйла. Такого накбіли, що
ніхто не полагодить).

Наделение (земле ю) —наділення, ння.
Наделить, наделять —наділйти, наділнти

когб чим, обділйли, обділяти. Наде-
лить приданым — дати віно, пбсаг.
Наделенный землею —наділений зем-
лёю. Наделенный талантами —обдарб-
ваний.

Надергать,  надергивать — насмйкувати,

наемижати, насіпувати, насіпати, на-

шпбрпувати, нашпорпати, наскубу-
вати, наскубти Ш а с м Л жав с о л 6-
ми дббрий оберѳмок).

Надеяться —надіятися, сподіватися, ма-
ти, покладати надію на кого, покла-
датися, складалися на кого, уповали
на кого (Тільки на тебе покла-
даю н а д і ю. О іі на щ о-ж т и,
дбнго, уповала 1 , що ти чорно-
мбрця по к охала. Не в п о в а л а
на худобу,  а на йогб врбду).

Надзвездный —надзбряний.
Надзирание— доглядання, ння; лильну-

вання, ння; нагляданпя, ння.
Надзирать —доглядати, наглядати кого,

що, дозирати, назирати, пильнувйлн
когб, шо. Надзирая —доглядаючи, на-
глядаючи, дозираючи, назирагочи,
лильнуючи, назирці, назирцем (Він
цілий день ходить за мнбю
н а з и р ц і).

Надзор— дбгляд, ду; доглядання, ння;
нагляд, ду; дозір, збру; пильнування,
ння. Тщательный надзор— пйльний
дбгляд. Надзор за линией—догляд за
кбліего. Надзиратель —доглядач, ча;
(с м/> т р и л е л ь)— дозбрець, рця; вар-
товйй, ого; наглядник, ка. Надзира-
тельство —доглядництво, цтва; на-

глядництво, цтва.
Надивиться —надивуватися (Яне н а-

дивудося, дйвлячись на тебе.
Я не мбжу надивуватися з

тебе).                                ,                 ■

Надиво —ладйво, навднвовижу, напро-
чуд (Пожёжу намальбвано
напрбчуд гарно).

Надирать, надрать (тряпье, пер'я)—
надирали, надрали, иадёрти; (уши)—
наскубти, намяли; (волос ы) —начу-
бити.

Надклевывать, надклевать —наддзьббува-
вати, наддзьббати.

Надкол —розкблина, ни; рбзкеп, пу. Над-
коленный —надкблений.

Надкусывать, надкусить— надкусювати.
надкушувати, надкусили; (м н.) —по-
надкутлувдти, понадкусговати. Надку-
шенный— надк'ушений (Всі я б лу-
ка понадку шувані).

Надламывать, надломать— надлбмлтова-
ти, надламувати, надломйти. Он надло-

мил свое здоровье —віп надломив, на-
дорвав свое адорбв'я. Надломленный
—надламаний.

Надлежать— налёжати. Надлежит —наяё-
жить, повинно, трёба, годиться. Надле-
жит сделать— треба зробйтн. Надле-
жащий —налёжний, слушний. Надле-
жащим  порядком,  образом,  по-надле-
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жащему —як   слід,   як  трёіба, -як  по-

винно, як налёжить, як годйлься.
Надлом —вйдім, лому; вйщерб, бу.
Надменность —лиха, хй; надутість, то-

сти; бундючність, ности. Надменный
—пихатип, надутий, бундючний, з

лихою.

Надоблачный —надхмарний.
Надобность —потреба,    би.    Надобный—

потрібний.   Надо,  надобно —треба,  по

трібно.
Надоедание —набридання, ння; ладоку :

чання, ння. Надоедливость —набрйдли-
вість, вости; в'ідливість, востп. Надо-
едливый —набрйдливий, обрйдливий,
в 'Ідливий.

Надоедать, надоесть —набридати, надо-

кучати, набрйднути, надокучити:

(сильно) —в'щатнея, в'істиоя, осору-

жатися, осор.ужилися, впеклйся (Т а к

він мені осоружився, що й
бачити йог б не мбясу). Надоев-
ший,   противный,   постылый —осоруж

НИИ.

Надокучать, надокучить —докучати, на-

докучали, надокучити.

Надолго —надовго. "
Надо полагать —трёба гадали, трёба при-

пустили.
Надоразумить —навчйти, напутпти, на-

радити, нараяти.

Надорвать —I) надірвати, надривати, над-

дирали, наддёрти, надідрати; II) піді-
рвати, надсадили. Надорваться— піді-
рватися, надсадйлися, підверёдитися.

Надосадить —допектй, впеклйся, уістпся
(Він допік мені до живого).

Надсыпать, надослать— надсилати, наді-
<\пати (При ц ь о м у на д с и-

л а в т ь с я листування на

трьох  ар куш ах).
Надпивать, надпить —надпивали, над-

пили.
Надпиливать, надпилить —надпйлюватіг,

надпилили.
Надпилка (п р о ц е с с)—наддйлговання,

ння; (мест о) —надпйлене.
Надписание (процесс) — надпис, су;

наідплсання, ння. Надпись— І) напис,

су; надпис, су; П) бглав, ву; заголб-
1 ок, вка; III) жиро на вёкселі. Надпи-
патель —надпйсувач, ча;  (на веке е-

■   л е) —жирант, та.

Надписывать, надписать— надпйсувати,
надписати.

Надрастать, надрости —надрослали, над-

ростй.
Надрез —надріз, зу; надрізане :(*йоце).
Надрезывать,    надрезать — надрізувати,

надрізати.
Надрубать,     надрубить — надрубувати,

надрубали,  надтинатп,  надляти,  над-

цібкувати, надцюкати.

Надрубка— I) (процесс) надрубування,
ння; надрубання, ння; II) надруб, бу;
надрубане (місце).

Надсверливать,   надсверлить— надсвёрд-
лювати, надсвердлйти.

Надсматривание— наглядання, ння; над-

зирання, ння. Надсмотрщик— нагля-

дач, ча. Надсмотрщик телеграфа —ле-

леграфний наглядач, ча.

Надстраивать, надстроить— надбудбвува-
ли, надбудувати.

Надстройка —надбудбвування, ння; над-

будування, ння. Надстроенный— над-

будбваний. Выстроенный —вйбудува-
ний.

Надстрочный —надряідкбвий.
Надсыпать, надсыпать (прибавляя)

—присипати, приейпати, насипати, на-

■ейпати, досипатп, доейпаги (П р и-

с и п щ е  т р б х н, б о  не л 6 в н о).
Надсыпка— ідосипання, ння; придо-

сипка, г кн. Надсыпной —присипнйй,
досипнйй.

Надточить — доточйги, напгтувувати.

Надточенный — долблений, нашлукб-
ваний   (Н а ш т у к б в а н і   д в ё р і).

Надтрескивать,-ся; надтреснуть— надтрі-
скуватися, надтріснути.

Надувало, надувальщик— дурйсвіт, та;

баламут, та; ошуканець, нця. Надува-
тельство —обдуривания 1, ння; дури-

світство^ ства; дуріння!, ння; облуда,
ди; обімапа, ни; пгахрайство, отва.

Надувать,-ся; надуть,-оя —надували, ся;

надули, ся; надиматиоя, навівати, на-

мітати ч&го, що, иавіяти (Ы а в і я т еи

кучугурп снігу), дурили, обду-
рговати, обмайюватн, обманйти;
і(о п ис.) —пошили в дурні, надимати-

ся, запишатнея, набундючитис-я
закопйяити губу.

Н а дум аться —ладу ыатнея, наміркувати-
ся, наважитися!. Надуматься что-либо
сделать —наважитися що зробйти.

Надурачиться, надурить —надуріти, на-

пустуватися.
Надутость —надутість, тости; бундіоч-

ністъ, ности. Надутый —надутий, бун-
дючний.

На-дыбы —горою (Кінь став г о-

р 6 ю).
Надымить — накуривает, накурили

іОІТ 6 в н у хату накурило
дйэду); наднмлялк, надймлювали, на-

димйти, надйхували (Вхалітяжкё
повітря, бо надйхано та

накурено).
Надышать,   надышаться —надйхати;   (в
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с е б я)—надйхатися    (Н а д к х а в с я

чаду,    а    тепёр    голо в^а    б 6-
лйть);   (запахам и) —напаіхатися.

Наедаться,     наесться —наідатися,     на-
ІСТИСЯ.

Наедине —на-самоті, на-оідйнці, віч-на-
віч, сам-на-ісам.

Наеж иться —наіжитися, наіжачитлся^,

настовбурчитиоя (Чуб на й о м у
так   і   н а ел о в бу рчи вся).

Наезд— найд, ду (Н а і ѳ д б у в вел й-
(кий у цей Арма рок —б агат о
понаіэдйло купців). Наезжий
—приізжий.

Наездить —виіжджувати, об'ііжджувати,
вшздили, об'іздити. Наезженная ло-
шадь —вйіжджений Мне. Наездиться
—наііздитися (Даровании ко-
нем    не    н а I з д и ш с я).

Наездка —вшжджуванн», ння; об'іжджу-
вання; ння; уккджування, ння.

Наездник —I) верховёіць, вцй; комбнник,
іка; II) ііздёць, ИздцА; гарщъовнйк, ка.

Наезднический— ііздёцький, гарцівнйць-
кий.

Наездн и чать —гарцювати.
Наездничество —іздёцгво, цтва; гарців-

нйцтво, цтва.
Наем— наймання, ння; найми, ів; най-

манка, ки; найманщина, ни. 6 наем —

у найми. Наемный труд —наймана
пршдя. Наемная плата —наймове. На-
емщик— навмець, мця; найманщик,
ка; наймач, ча. Наемничество— наем-

ність, ности; найми, га; найманщина,
ни. Наемнический —наймитсышй, на-

емничий.

Наемка —наймп^ів.
Наемник, -ца —наймит, та; наймичка, ки;

наймитбк^шка; наймитчук, ка; бурлак,
■ка; бурлачка, чки; (с о б и р.) —най-
миттА, ттА; буряацтво, длва.

Нажаловаться —нажалітиоя, наскаржи-

тиоя.

Нажаривать, нажарить —I) напікати, на-
пектй, насмажувати, насмажили, на-

прйжувати, напряжити, нашкварюва-

ти, нашква'рити; (много) —понапіка-
ти, понасмажувати; II) (в п е ч к е)—

напаливати, напалйгп; Ш) г (на муз.
инструмент е)— затинаіги, утина-

ти (Оопілка зуба s а т и н а л а.

іУшнй та к 6і, щоб самі ноги

затанцювали).
Нажать, нажимать —надавливает, нада^

вйти (3 е м л А н а д а в й л а^ й о м у

опру^ди); натискали, налиснути, на-

питали, нагпітйти; намулювати, наму-

ляти  (Три    пузирі    кривавіі

н а м у л я л а). Нажатие —налйскуван-
ня, ння; налиокання, ння.

Наждак —ншёрГель, ля; наждак, ку.

Нажива —корйсть, г ели; зйск, ежу; по-

жива, ви; Ирина да, ди; жировйця, ці;
живёць, вцй.

Наживать,-ся; нам«ить,-ся — наживай^

нажйти, набувати, набути (Д обра
наживать Не нагодував-

ш и, не н а п о і в пи н, ворога не

н а ж и в ё ш); нажйтися, надбати, на-

були, заробйти, еапрацгоівает, вагоспо-

дарювати_ (Надбавусьогб п 6 в-

ні ко мор и). Нажить тяжким тру-

дом —заторговали, Наживной —I) на-

живнйй, набутий, прйдбаний; Н) по-

живнйй, пояшточнтай; III) прлнадний.
Нажимка, нажим —I) натиск, ску; натні-

тання, ння; натискання, ння; натй-
окування, ння; И) прйтиск^ску.

Нажиток —нажйток, тку; надбанок, нку;

надбане, ого; прйдбане, ого. Нажитой
—нажатий, набутий, прйдбаний.

Назавтра —назавтра ѵ

Назад —назад, вскруть, навспак. Год то-

му назад —за рік перед дим, перед ро-
ком. Два дня назад— два дні пород
дим, перед двома днями. Назади —

ззаду, лозаду.
Название —найва, ви; назвигце, _ вгп;

назвисько, ка; імення, ння; наймёння,
ння. Названный —названий. Назван-
ный брат —побратим, ма. Названная
сестра —п&сестра, ри.

Называть, назвать,-ся —I) називати, ся;

назвали, ся; найменувати, ся; наріка-
ти, нарекли; узившги, звати, іменуіва-
тн. 'Как его называть —як його. прози-
вати, як його наймёння. Так называе-
мый —так вваний; И) (госте й) —па-'
кликали, накликает, напрбніувати, ііа-

прбхувати, напросили, понаскликаіги

(Н а к л й ч (у в ее ел их гостей),
накликается, напроейтися.

Назеваться— I) напозіхатися; II) нагава-

тися.
Наземный —земнйй, позёмнпй. Наземь,

на землю—додблу, до землі, об заи-
лю. Наземь лицом —дблілиць. f

Назидание —навчання, ння; напучення,
ння; наука, ки.

Назидать— научает, на добро наводити,

напучувати.
Назлобствоваться —наізлосдйтися, назло-

слуватися.

Назначать, назначить— I) впзначати,
вйзначити, назначает, назначит.
Назначить цену —вйзначити, покласти
цінуі; П) призначати, призначити, на-
становлйш,    наотавляги,    наставили,



Назначенец 192 Наквасцовать

настановнти когб на що, постановлА-
ти, поставпти. Назначенный— назначе-

ний.  Назначаемый —назначуваний.

Назначенец— призначёнѳць, нця.

Назначение— призначення,   ння;   наста-

нбва,  вн;  впзначення,  ння.   Назначе-

1                                    ние на место— призначення на посаду.

Назначенства— призначёнство, ства.

I                                 Назойливость —налазллвість,  вости;  на-

1                                    стйрність,   ности; ^ уідливість,   вости.

| :                                  Назойливый— налазллвий,  настйрний,
|                                   в'вдливий, сльбта,   ти    (Надавить

як с л ь б т а); (надоедлив ы й)—
набрідливий, бридлйвий. Назойливо—
налазливо, настйрно, в'вдливо, набрйд-

|                                             ЛИБО.

|                                Назревание— поспівання,    ння:     дости-

гялня, ння.

і                                Назревать,   назреть— наспівати,   наспйя
,                                   (Наспіли полунйці), поспівати,
|                                   поспіти, доспівати, доспіли, достигает,

доотмгнути,  вистбговатися, вйстоялися
(X о т і в к б сйти ж йто, але хай
щ е в й с т о \ т ь с я).

|                                Назубок —зубило, ла.

1                                Назубривать,  назубрить— I)  зубйти,  ви-

|                                   зублговати, надублтовати. позубйти: ГО
I                                   вищёрблювати,     вйщербити,     пощер-

\ I                                 били.
|                                Назябнуть,-ся —намёрзнутися,      намёрз-
!<                                        тися.

Наибольший —найбільший.  Наиболее  —

I                                   найбільше, над усе  Наивеличрчший —

|                                   що-найбільший, найсамбільший.
Наивность —простота,    тй;    безхйтрість,

рости;' наівність,    ности.    Наивный -

прбстий, безхйтрий, наівний.
Наиграться —награтися, нагулАтися.
Наигрывать —вигравати, награвати, при-

гравати.

Наигрываться —вигравати, награватися.

I                              Наизвороть —навйворіт(ь).
Наизнанку —навйворітъ.
Наиздеваться —назнущатися,   наглузува-

тися,   наглумйтися    (Наглумйвся
над сиротою, як сам  знав).

Наизусть —на  пам'ять,  з памяти.

|                              Наилучший — найліпший,   найкрапшй,
найлуччий.

Наименование —I)   найменування,   ння; !
II) ім'я, Імени; імёння, ння. Наимено-
вание     груза —найменування,     назва

вантажу.

Наименовать —найменувати, назвали ко-

гб, що.

Наименьший — наймёнший,   найдрібні-
ший. Наименее —наймёнше.

Наискивать, наискать —налгукували, на-

шукати (Наш укав роботящого
наймита).

\                              Наискорейший —найскоріший,  найпгвйд-

ший,    найшвидчіший,    найхутчішнй.
Наискорѳе, скорее всего— найшвйдше,
найскоріше, найхутше.

Наискось— навкісь,    навкося,    навкосй,
навкоаяка, навскоой.

Наитие —наіілтя, тля; (вдохновение)
—надхнёння, ння; надих, ху.

Найденыш— нятіла,    ди;     знайда,    ди,

знайденя, ня/ги.

Наказ— наказ, зу;  загад, ду; загадання,
ння.

Наказание— кара, ри; карання, ння; ска-

рання, ння; покарання, ння.

Наказной —наказнйй, ого; заступник, ка.

Наказуемость —карність," ности.

Наказывать,   наказать —карает,   накара-

ти, покарали, скарати.

Накаление,       накаливание —розпікання,
ння;    нажарення,   ння;    розжарення,

ння. Накаленный —розпёчений, розжа,-

рений.  Накаленный  добела —розжаре-

. ний, розпёчений до білого жару;  до-

красна —до червбного жару.

Накаливать,    накалить —розпікати,   роз-

петагй.   розжарюівати,   роэжарити,   на-

жарити.

Накалывание —накблювання,    ння;    на-

стрбмлювання,   ння;   наштрйкування,
ння.

Накалывать,    наколоть— Г)   накблювати,
наколоти ^що  на  що;  наштрйкувати,
наштрикнути (Н а.ш т р и к н у в ' к а р-

тбплину   на   палку);   П)   (щ е-

п о к) —наскіпати,      наколоти;      (к а-

м н е й) —налупувати,    налупили;    Ш)
скблювати,  сколоти;   IV)  нашпйлгова-
ти, нашпиляти,   нашпилйти,   настрб-
млювати, наетромйти.

Накануне —в переддёнь, напередбдні.
Накапывать,  накопать —накбпувати. на-

копает; (м н о г о) —понакбпувает.
Накат —(О    (процесс) — накбчування,

ння; П) брусована стеля.

Накатывать, накатать,-ся—I) накбчгувати,
накотйти (Добре накотйли до-

рогу, м б ж н а до м л и н а 'і х а т и);
II) навйнути, навили, навивали, намб-
тувати, намотали (Ткач оснбву
навив&е на варстат); III) наво-

зйтися, наіздитися.
Накатка —I)   накбчування,    ння    (ф е р-

м ы); П) качалка, ки.

Накатник —Г) магдъовнйгс, ка; ГО (под-
держивающий потоло к) —брус,
са; сволок, ка; (пол) —лігар, ря. На-
катный —брусований.

Накачать,-ся (вод ы) —накачает, напом-

пувати; II) накотйти; III) нагойдатиоя.

Накачивание— накачування, ння; помпу-

вання, ння.

Наквасцовать —нагалунити.



Накидка 193 Наконечник

Накидка —1) (процесс) — накіидання,

ння; II) накидка, ки; III) (накидка
на цену товар а) —напднка, нки. В
накидку —набпашки, набпапшу. На-
кидной —накиднйа.

Накидывать, накидать —накйдувати, на-

кидали, понакидали, підкидати (П і д-

кйнути валок с о л 6 м и, с f н а).
Накидать на воз сена —накладати сіна
на віз.

Накипеть, накипать —накипает, накипі-
ти (Чим горщбк накипів, тим

• і  с м е о л ' } т и б у д е).
Накипь —I) (в самоваре, в ко тле) —

накип, пу; II) (на вод е) —шум, му;

шумування, ння. Накипелый —накипі-
лий.

Накипятить '"воды) —няглітй; (м о л о-

к а) —напряжити, зва.рйти.
Наклад —вграта, ти; шкбда, ди. В накла-

де —з утратою.
Накладка (рельсовая) — лйштовка

вейкова.
Накладная —накладна, нбТ; накладнйй

лист, листа. Накладной —Т) д^ідаткб-
вий. добавочний; П) накладнйй. На-
кладные расходы —наклэлні видаттси.

Накладные усы —фальшйві вуоа. На-
кладный —с^тужний. втратний. На-
кладно —сутяжно.  ВТВЯЛНО.

Накладчик, накладыватель —накладаль-

нлк. ка; накладач. ч Я .

Накладывание —накладання, ння.

Накладывать, накласть —накладати, ля-

класет (Я р м б п а к л а. л а е. в о я f в

запрягае. Накласти на віз
снопів).

Наклеветать— обмбвити когб, наклепали,

на кбго.
Наклеивание —наклеивания, ння; налі-

плговання. ння. Наклейка —наліпка,
ки: наклёіне, ого: налйілене. ого. На-
клейщик —наклёйник, ка; клёільник,
ка - дащ'щдал. ъа.. Наклеенный —на-

клёіний, наліплений.
Наклеивать, наклеить — приклеивали,

приклёіти, приліплговает, приліпйти;
'(м н о ^ о> —поняклётоватл. поналіплто-
вати (Понаклёговала та пона-
ліпливала та кбго шлалёрів,
що аж у віччи мигтйть).

Наклеймить —позначйтл. лотаврѵватшс.

Наклеп, наклепка —натсліпка. ки: на-
клеп, пу (Від цьбго наклепу
скбрб до пам'яти не ді*деш).

Наклепывать, наклепать —наклшувати,
наклепает (Трёба добре накле-
пали косу, бо трава приста-

р і л а в ж е).
Наклобучивать, наклобучить —нясувати,

насунути;  (много) —понасували.  На-

клобученный —насунутий. Сделать на-
хлобучку —зробйти нагінку, нагану.

Наклобучка, нахлобучка —I) насування,

ння; II) гбнка, ки; нагінка, ки; вимбва,
ви; догана, ни; нагана, ни.

Наклон —I) похйлість, лости; похйл, лу;
ітохйлина; ни; схил, лу; спадисліість,
тости.

Наклонение —I) нахиляння, ння; схилян-

ня, ння; схйлення, ння; нахил, лу;

П) (г р а м а т. тер м.) —спбсіб, собу.
Наклонение головы —схиляння, нахи-

ляння головй. Наклонный —похйле-
ний, похйлий, похйлистий, спускбва-
тий; (местност ь) —спадистий, згб-
ристий.

Наклонность — I) (местност и) —ліб-
хйльність, ности; пбхил, лу; схйль-
ність, ности; II) (свойств о) —на-

хил, лу; нахилок, лку до чбго ; На-
клонный —I) схйльний; II) похйлий;
III) спадистий. Наклонно —похйло, по-

хйлом, насхиль, хилкбм.
Наклонять,-ся, наклон ить,-ср — нахилй-

ти, ся, нахилйти, ся; схиляти, ся; схи-
лйти, ся; похиляти, ся; похилйти, ся;
нагинати, ся; нашути," ся; (м н о г о) —

понахиляти, ся; посхиляти, ся; пона-
гинает, ся Пить наклонивши і(н а-
пвимер, из ведр а)^-нахилжи,
на'.хильлем пйти.

Накляузничать— набрехали, набріхувати,
наплести (Знов почали сёстри
набріхувати на мёншу се-
стру. Чогб ти не наплетёгя
своім безкбстим язикбм).

Наковальня —ковадло, ла; (малень-
кая для набивки кос ы) —баібка,
ки; ков&ленька, ки (Вліз між мб-
л о т  і   к о в а д л о).

Наковать, наковывать—накупает, накб-
вувати, понакбвувати (Коли нема
г'рбшей, то коваль не накуе.
Трёба давнб вже каміння в-
млині понакбвувати), нацшка-

ти, націбкувати. .Накованный —нако-
ваний.

Накожный —нашкурний, нашкірний. На-
кожные болезни —нашкірні хорбби ;

Наколачивать, наколотить — набивает,
набили, понабивали (Б б _н д а р д і ж-
к й набивав. Понабивало Kin -

ля с к р і з ь).
Наколобродить — наколобрбдити, на-

брбіти.
Накомкать —I) нам'яли, намняли, нажуж-

мити; II) напхает, набгати (Напхав
у с к р й н го, як попало).

Наконец —нарёшті, врёшті, вкінці, напо
слідок,    напослідку,    наостанок,    на-
осланку.

Наконечник— наконечник, ка; бскіп, пу.

13



Накопление 194 Налету

Наконечник  (метал, в машине) —

закінка, ки.

Накопление— нагромадження, ння; окуп-

чення, ння; набирания, ння; скупчу

вання, ння.

Накоплять, накопить — скупчуватп,

окупчити, нагромаджувати, нагрома-

дити, назбйр^увати, начбирати, ншхбву-
вали, наховати, прихбвували, прихо-

вати. Накоплять капитал —скупчувати

капитал. Накопляются облака —нагро-

ма^жуилься хмари. Накопленный —

скупчений, нагромадясений, зібраний.
Накоптеть, накапчивать —закурили, за-

куривает, задимйти, задймливати. На-
коптелый —закурений,   задймлений.

Накорчевать—накорчувати.

Накосить, накашивать— накосити, накб
шуватл; (н в м н о г о) —вкоейли; (м л о-

г о) —лонакбшувати, носкбщувати. Из-
нашивание —накбшування, ння.

Наносный —скіснйй.
Накось —навкісь, навкоей, навскосй.
Накрывать,-ся —I) накривати, оя; нажрй-

ти,-ся.

Накрепко— дуже, мідно, вёльми, тщільно.

Накрест —навхрест, нахрест, хреістбм.
Накричать,-ся —накричали, нагукати; (с

сердце м) —нагрймати на кбго.
Накромсать —накришйти, нашаткувати,

начикрйясити.
Накружиться —накрутйтися, накружлА-

тися.

Накручивать, накрутить —накручували,

накрутйти, понакручувати, насукати

(Накрутив / г а й к й). Накрутить
веревок —насукати віжок. Накрутить
веревку на ворот —навили вірьбвку на

барана (Накрутив на м ё н е та-

кого, щ о сам д і д ь к о не роз-

б е р е).
Накрывать,-ся —I) накривати,-ся, накрй-

ти, ся; напинати, ся; .напнули, ся;

(много) —понакривати, ся; понапи-

нати,-ся. Накрыть на стол —застилали,
накривати стіл; II) (поймал ь) —•

Вахопйти, заакбчити, застукает (3 а-

о т у к а л и з л о ч й н ц і в на г а-

ір А ч о м у).
Накрытие —накрилтА, тля; пбкришка,

ки; накривка, ки.

Накрышка —пбкришка, ки.

Накулачник—рукавйди, ці.
Накупать, накупить —нануллАти, наку-

пйти; (м н о г о)- —накупбвувати, пона-

купбвувати.
Накупаться —накупается.

Накупка —накупбвування, ння.

Накуривать; накурить,-ся — накурива-

ет,   ся;  накурити,  ся   (Накурила

д и м о м_ у хаті. Накурйвся
т и т и ну, що аж голова бо-
лит ь).

Накуролесить —наколобрбдиет, нашкб-
дити, наробйти іпгкбди, набрбіти.

Накушаться— наістися; і(о б о ж р ат ь-

с я) —нажѳрется.

Налавливать, наловить — налбвливати,
наловйти.

Налагать, наложить —накладати, накла-

сти, наложили (Накладати на

в і з) ; накидает, накинута: що на ко -

го (Н а к й н у т и и р а ц го на к б-
г о). Налагать обязанности —наклада-

ти, наложйти, обов'язки. Наложить за-

прещение —накласти ьаборбну. Нало-
жить иго —запрягли в ярмо, поверну-

та: в_ невблю. Наложить на себя руки —

самому собі смерть заподіятп.
Налаживать, наладить— I) налагоджува-

ти, налагодити (Йогбпбсланона-
лагод или справу); Ж) лагодити,

полагадити, справлАтй, справити; III)
направляли, направили, підмовляти,
підмбвити. Дело налаживается, идет

на лад —справа налагоджуеться, йдё
влад, як слід, до ладу.

Налакомиться —наласуватися чим і s

чбго.
Налгать —набрехати що на кого; (мно-

і о) —нонабріхувати, вйбрехатп на кб-
го,  що.

Налево —лівбруч, наліво.
Налегать, налечь —I) налягати, налягти

(Кругом вороги, налягаготь.

Налягайте, щоб до вёчора
кончили працю); II) насідати, на-
усти, напоеідали, напосістп (Д 1 т и

нап.осі лися,, пг о б поіхати в
гбсті. Коли насядеш добре,
то борг віддасть).

Налегке —легко, злёгка, повблі, нашвид-
ку, порожнем.

Належаться —налёжатися.
Налепка —налшлговання, ння; наліпка,

ви; наліплене, ного. Налепной- —наліп-
нйй.

Налепливать, налепить — налшлговати.,

наліпйти;  (м но г о) —поиаліплювати.
Налет— I) налітання, лня: наскок, ку;

II) (н а ж е л е^з е) —іржа; III) 'на т е-
л е) —пліва, вй; плівка, ки: падь, ди;

(на вод е) —ос^га, ги; суга, гй.
Налетать, налететь— наліта ли, налетіти

(Налетіли гуси з далёкого»
к р а. и), назлітатися, налйнути (Н а-

зліталось птйці такй, сила,

що аж темно стало. Налетілет
вороги) і знйщили здобутки
тисячолітньо'і культур и).

Налету (с т р е л я т ь) —ульбт,  нальоту.
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Налив —наливания, ння; налива, ви,
(сорт ябло к) —налив (білий).

Наливать, налиться— I) (воду) —нали-

вает, налили, налляет; (пищу жид-
кую) —насйпати, сйпати; (из кра-
на) —наточйтн; II) набирается, набра-
тися.

Наливка — I) (процесс)— наливания,
ння; II) (напиток) —наливка, ки;
Наливка-крижовник — агрусівка, ки,

каливка вишен —вишпівка, ки; налив-

ка слив. —слів'янка, ки.

Наливной —наливнйй.
Нализаться —нализатися, налйзькатпся,

насмоктатиея. Где это ты так нали-
зался? —де де так набрався?

Налитографировать —налітогвафувати.
Налиток —олив'янка, ки; ллйнка, ки.
Наличность —I) (кассы) —голівка, ки;

готовйзна, ни; готбві грбші, готовйк,
ка; II) (людей присутствие) —

присутність, ности; (ф а к т о в) —на-
явність, ности. В наличности —готів-
коіо. Собрание считать законным при
наличности двух третей всех членов —

вібрання (зббри) вважати за закбнпі
при наАвності двоіх третий всіх члё-
нів. Наличный— I) готбвий; II) присут-
ній; III) перёдній, лицевйй. Наличный
капитал —готбві грбші.

Налог— податок, тку; ббклад, ду; бплаг-
ка, ки; (о т душ и)— подупше, ого.
Таможенный налог —мило, та. Налог
прямой —податок прбстий. Налог кос-
венный —податок посерёдній. f Налог
уравнительный —податок урівняльний.
Налог квартирный —податок житловйй.
Наложенный платеж —післяплата, ти;

. накладений платіж.
Наложить —накласти. Наложить запре-

щение —накласти заборбну, заборо-
нили.

Налюбоваться —налгобуватпся, намилу-

ватися.
Намагнитить —намагнесувати^
Нрмазать —намазати, намастили, нашма-

рувати.
Намазной —намазаний, намащенпй, на-

шмарбваний.
Намалевывать, намалевать —намальбву-

вали, намалювати.
Намаривать,  намарать —намазывает,  на-

мазати':     (груб о) —напаскудаувает,
напаскудити,  накаляли,   набруднйти;'
(пером) — нашврйбати, надрялати;
/к и о т ь ю) —налйпати,   натаваливати.

Наматывать, намотать —намбтували, на-

мотает.
Намачивать, намочить —намбчувати, па-

мочйти; (овощ и) —наквашувати, на-

квйсиет.
Намащивать,      намостить— намбщувати,

вимбщувати,    намостйтн,    вймостати,
наслёліовати, настелйти.

Намаяться —натомйтися, попонудйти сві-
том.

Намедни —допіру, недавно, нещодавно.
Намек —натяв, ку; натяка, ки; натнчка,

чки. Намеком, намекая —натяками, на-
влякй.

Намекать, намекнуть— натякати, натяк-
нути, накидали, накйнуш. Намекание
—натяка ння, ння.

Намелко —дрібнёнько, дрібнёсенько, мі-
лёсенько, мілісінько.

Намерение —замір, ру; замах, ху; намір,
ру; навага, гй. Без намерения —без на-
міру, ненавмйсне, неумйсне, ненарб-
ком. С намерением —умйсне, навмйсне.

Намерзнуть, намерзать —намёрзнути, на-

мерзает.
Намеривать, намерять, намерить —намі-

рювати, наміряти; (м н о г о) —понамі-
ривати, намежбвувати, намежуватя,
нарізувает, нарізает. Намеривание —

намірювання, ння; нарізка, г зки; наме-
жбвування, ння; намсжування, тшя.

Намериваться —намірятися, замірятися,
наважуватися, наважитися.

Наместник —иамісник, ка; заступник, ка;
наступник, ка. Наместничество —наміс-
ництво, цтва. Наместнический —наміс-
ницький, намісничий.

Намет (с пег а) —замёт, ту; валява, ви;
купа, пи; кучугура, ри; (шатер)- —

намёт, ту;шатрб, ра (На п' я ли н а-
мётишоввбвіі).

Наметать, намести —намітатп, намести;
поиашітати, ндамілали {О н I ігіуі п о-
намітало, що й не проідем,
ні л р б й д ем).

Наметить, намечать —ламітити, намічати,
намічувати, намітитп, назначили, на-

значает, позначйти, значйти; (много)
—понамічувати, поназначувати^П б к и
намітив, пбки й одрубав. На-
мітив найкращого коня на

я р м а р к у).
Наметка —I) намічення, ння; знак, ку:

прикмёта, ти; П) накидання, ння;
ІП) латка, ки; лата, ти; IV) (у п о р т-
н ы х) —примётування, ння.

Наметывать, наметать —накидали, накй-
дати. Наметать стогов —накладати, на-

класти стоив, стіжків.
Намечание —намічення, ння. Намечива-

ние —намічування, ння.
•Намечтаться— намріяти, ся: намаірити, ся.
Наминаться, наминать —наминается, на-

мнятися (Намняів двое n'OBicoi*
конопель), намалювати, ся; наму-
ляти, ся (Три пузирі кривавіі
нам у ляп а. Пбкинамулишся
йтй, то й вёчір буде).
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Наминка —наминання, ння; намулюван-

ня, ння.

Намойный —намивнйй.
Намокать, намокнуть —намокает, намок-

нут, понамокати. Намокший —намбк-
лий.

Намол —мёливо, ва; намёл, лу.

Намолачивать,^ намолотить —намолбчува-
ти, намолотйти, понамолбчувати (На-
жав,  намолотив  і намолов).

Намолот —намолбчене, ого; вймолот, ту.

Намолоть —намолбти, намелили, лонамё-
ливати.

Намордник —намордник, ка; оброть, ти;

обрбтька, ви.

Намошенничать —нашахрувати.

Намудр ить —накаламулити,   наколотйти.
Намучиться —намучитися, намордувати-

ся, лопомучитися (Не намучится

;—н е навчйшся. Попомучив-
ся біля цьбго діла).

Намывной —намивнйй.
Намыкаться— набідуватися, натинятися

(Натіннвся по сватах, та й

повернувся   додому).
Намычка —мйчка,^ чки.

Намямлить —намймрити.
Нанашивать, наносить —нанбшувати, на-

носили,    понанбшувати,    понанбсити,
напринбсити.

Нанежиться— наніжиется, наманіжитися
напёстуватися.

Нанесение —нанбшення, ння; нанёсення,
ння; завдавання, ння; залодіяння,
ння.

Нанизать, нанизывать —нанизали, нанй-
зувати; (м н о г о)— понанйзувает, по-

винизувати (Понанйзувала все

н а м и с т о).
Нанизь —нанйзування,  ння;  низка,    ки

(п р о л е с с).
Наниматель —наймач, ча; наёмець, мця.

Нанимательница —наймачка, чки;  на-

емиця, ці.
Нанимать,     наниматься —наймает,    ся;

ставает, стати до кбго, за що  (Він
с т а в_ з а писаря до волости.

Не буду,  я наймати н Ань в и

до д и т и н и).
Нанковий, нанка— китайка, ки; демикн-

тбн, ну; кятайкбвий, демикитбновий.
Нанос —намул, лу; наплив, ву. Наносной

—наноснйй,    намивнйй,    намульний.
Наносный —заразнйй, заразлйвий.

Наносить,  нанесть —нанбсиги (чогб, ку-

ди), нанести, завдавати, завдати, вчи-

нили, вчиняет, вдіяет, заподіяти. На-
нести    оскорбление— завдати    образи,
образити когб. Нанести удар —завдати

УДАРУ
Наноситься —наносимся, проносйлися з

чим де.

Нанюхать, -ся —нанюхали, ся; напахата-

ся чим, пронюхает, вйнюхати що.

Наняньчиться —нанянькатися, напанька-

тися.

Нанять, наняться —наняли, ся; наймати,
ся; стати до кбго за що.

іНаоборот —навпакй, навспак, навідворіт,
навпрбти. На обороте сего —на зворбті
дьбго.

Наобум —навмання, навманькй.
Наотрез —навідріз, твёрдо, рішучё.
Наохотиться  (в п о л е) —наполюватися.
Нападать —нападает,    понападати    (Н а

дорогу    понападало    багато
л и с т я).

Нападать,  напасть —I)   нападает,   напа-

сти, накидатися,   накйнулися, наска-

- кувати, наскбчити, натраплювати, на-

трапити; Н) нахбдитн, нападает, на
пасти, найти; III) утискает когб; на-

сідали, насісти на кбго; IV) допада-

тися,   допастиоя,  напускатися,   напу-

слйтися, накидатися^ накйнулися. На-
пасть на след —натрапити на слід.

Нападение —I) нападання, ння; II) на-

пад, ду; нападки, ок, дків.
Нападчивость —напасливісгъ, вости. На-

падчивый —напасливий. Нападчик, на-
ладчица —напасник, ка; напасниця, ці.

Н а п аз ить— нажо ло бйги.
Напаивать, напаять —налготбвувати, на-

лютувати, прилитбвувает, прилготувй-
ти. Напайка —налютування. ння; на-

лготбвування, ння.

Напаивать, напоить —надбивает, напува-

ти, напоіти, понапувати, упоіет (Н а-

л о і в в о л і в, людей (водою).
Упоів горілкою, винбм).

Напакостить, напакостничать —нак&по-
стити, напакостити, нашкбдити, наро-

бйти пгкбди, к&пости.
Напасть—напасть, сти; леня^ ні; халёпа,

пи; нахаба, би.
Напачкать— I) накаляітн, намазати; (г р у-

б о) —напаск$дити; П) (о письме,

р и с о в а ни и) —наляпати, намазати.

Напев— спів, ву; вйспів, ву; гблос, су

(Ніяк у цій пісні не підберу
г 6 л о с у).

Напевать, напеть —нЯспівувати, наспіва-
ти.  Напевный —співнйй.

Напекать, напечь —напікати, напектгі;
(м н о г о)— понапікати.

Наперво —впёрше, епёршу. Сперва-на-
перво —нас&мперед, поперёд усьбго.
Напереди —попёреду, спёреду. Наперед
—наперёд, поперёду.

Наперекор —наперекір, насупроти.

Наперерез —навпереймй, напереріз.
Напереть,-ся; напирать,-ся —^напё^ти, ся;

напирает, ся; натйснуется, натйскува-
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тися; («ног о) —понаппратиая, пона-

тйскуватися (Напёрлося б а г а т о

н а р б д у).
Наперсток —напёрсток, стка. Наперсточ-

ный— наперсткбвий.
Наперье —свёрдло, ла; свёрдел, дла.

Напечатать —надрукувати, напечатай.
Напиваться, напиться —напиватися, на-

пйтися, упиватися; (о м, ноги х) —по-
напиватися, повпиватися. Выпить за
здоровье кого— вшшти дойного.

Напиливать, напилить —напйлговати, на-
лшшги, напилйти; (м н о г о) —понапй-
лювати.

Напилок —терпуг, га; терпужбк, жка,;
пилъник, ка; піднйлок, ка; рашпиль,
ля. Напилочный —терпугбвий. Напиль-
ник —напильник, ка; терпуг, га.

Написать —написати, понапйсувати (Н а-
писав листа, до знайбмого.
Твір «Ціпов'я"з» написав М.
К о ц ю б и н с ь к и й. П о н а п й с у в а-
ннавсіхвор6тях,де будуть
стойте москалі).

Напитать,-ся; напитывать,-ся —I) наго-
дувати, нагодбвувати, накормйти, на-
кормлюватн, наістися, наідатися. На-
питать что водой —напбговати, напоі-
ти, намочйти, намбчувати, втягтй,
втягати, натягти, натягати; (в с е б я)
—набр&ти, ся; набирати, ся.

Напиток —напій, бго; питвб, ва питай,
ття; трунок, нку. Напиточный —напб-
евий, трунковйй.

Напихать, напихиваться —I) напх&ти, на"-
пихувати що в що; П) (пище й) —на-
тріскатися, натріскуватися, налбпати-
ся, налбпуватися; (м н о г о) —понапи-
хати, поналбпуватися, понатріскувати-
ся. Напиханный —напханий.

Напичкать —напхати, напакувати.
Наплав —наплав, ву. Итти наплавом —

пливтй із розгону; (на во д е) —пи-

плав, ву; лоплазёць, щм; {в о д я н ы е

р а с т е н и я) —вупшр, ра; жушір, pa;

жабурйння, ння. Наплавной —наплав-

или. Наплавной мост —пливучий, на-

пливнйй міст.
Наплавить, наплавливать, наплавлять —

I) сплавити, сплавляти, нагнати, на-

ганяти; П) (жиру) —натопйти; (мно-
го) —натбплговати, понатиплговати.

Напластать —нарізати, накраяти, по-

краяти.

Напластовывать, напластовать —нашарб-
вувати, нашаруватж, накладати, накла-

сти (рядами, шарами). Напласто-
вание —нашарування, ння; нашарбву-
вання, ння. Напластованный —наша-

рбванжй.
Наплевать,   наплевывать — наплювати,

напльбвувати;   (в е а д е)— понапльбву-
вати.                          f              _   ;

Наплесневелый —пліснявий, цвілиа.
Наплетать, наплесть— наплітати, напле-

сти; (м н о г о) —понаплітати (На пле-
сти вірьбвок. Наплести язи-
ком). Наплетенный— наплётений, ви-

плетений.
Наплодить —наплодйти, народити; (м н о-

г о) —понаплбджувати (Н а щ б вони
понаплбджувала вас на мою
голову).

Наплутовать —нашахрувати.
Наплыв —наплив, ву; плав, ву; (на де-

рев е)— - гуля, лі. Наплывной —наплив-

нйй.
Наплывать, наплыть —напливатж, наплж-

стй на що й на чбму (Наплила на
дѳреві величёзна гуля).

Наповал —лоском, пбкотом, відразу.
Убить наповал —вбатж відразу.

Наподобие —на взір, взором, на манір,
на зразбк, подібно, наче, неначе.

Напо/іряд —на один взір, на підбір, на
один зразбк.

Наподхват —хваткбм, швйдко, хутко.   t

Наполнять,-ся; наполнить,-ся —наповня-
ти, ся; напбвнити, ся; сповнятися,
спбвнитися (Тут тобі, сѳрдень-
ко, в степ^ погибати, червб-
н о го к р 6 в'ю річкй наповняти.
іВудемо 1х двора с,п,о в н й т,и, а
своі збіднйти. Уже відрб
спбвнилось водбго).

На п о лоть —наполбти.
Напольный —налільний, середпільний.
Напоминание— нагадування, ння.
Напоминатель —нагадчик, ка; нагадувач,

ча. Напоминательница —нагадчиця, ці;
нагадувачка, чки.

Напоминать, напомнить —нагадувати, на-
гадати, лригадувати, пригадати. Де-
лается второе напоминание— нагаду-

еться вдруге.'
Напор —натиск, оку; напирання, ння;

навальність, ности. Напорный— на-
тискннй, навальнйй.

Напорожне —впорожні, порожнем, по-
рожнякбм (3 міста 'іхав порож-

няком).
Напортить —напсувати, нашкбдити.
Напотелый^— спітнілий.
Напотеть —спітніти, упріти, змокріти.
Направление (существ.) — напрям,

му; напрямок, мку; (действие) —

прямування, ння; простування, ння;
направа, ви. Встречное направление—
зустрічний напрямок. Грузовое на-
правление —вантажёвнй напрямок, на-
прям вантажу.

Направо —направо, правбруч.
Направлять,   направить —I) направляти.



направит, навбдитж, навести, навер-

тати, навернути, слравлйти, справиги

кого, що, на що; керувати ким, чнч-

напровадясувати, напровадити, навб-
.дити, навертати кого до чбго; II) (де-
ло)— налагбджувати, налагодити, на-

ладнувати, нарехтуваздг. Направить
дело— налагоднтп епрацу; (л а д о б р о,

на з л о)— напутиги, призвёстп, наве-

сти, наводит на рбзум, на зле. На-

правляющий рельс— напрймна рейка.

«Напрасный— I) марнпй, дарёмний (Ра-
б і в с т р и м у в а л а в і д п о в с т а н-

н я з а г р 6 з а д а р ё м н от о (м а р-

но го) сконання); II) несправедлй-
вий, безневинний. Напрасная жертва

—безневннпа офіра, жертва. Напрасно
—I) марно, дарёмно, дарма, шкода; И)

несправедливо, безневйнно. Напрасно
потерять час— змарнувати, згайнувати
час.

«Напрашивать, напросить— I) напрбшува-
ти, напроеитп; II) наклпкати, наклв-

кати, ззивати, наззиватн;   (много) __

понаклйкати, поназзиватн.
Напрашиваться,  напроситься — напрб-

шуватися, напроейтися кого й до ко-

го з чем;  набйватнея,- набйтися чим

(Я с в о і м не н а б п в а ю с ь).
Напредь— пёршо. перш, спорту, до цьбго.
Например— напрйклад,     приміром,     на

привід, як-ось.

Напроказничать,   напроказить— натворй-
тп, надурітп, накбітн, набрбіти.

Напрокат —напрокат.

Напролет —наскрізь, навііліт.
Напролом —пробоем.

'Напропалую— до загйну; (вульгарно)
—на всі заставки.

'^Напророчить —напророкувати, навіщува-
тй,  наворояейтн;   (о  кукушке)— на-

кувати.

Напротив —I)  супроти, сѵпротив, прбти,
напрбти, прйсто; II) навпакй, навспаік.

Напруживать, напружить— напружувати,
напружйти, натужуватп, натужити.

Напрыгать,  напрыгаться,    напрыгивать-

ся— настрибати,   ся;    наплигатн,    ся;

наскакати, ся; наскбчити, доскакатися.

Допрыгался —доскакався.

^Напрыскивать, напрыскать— набрйзкува-
тіі, набризкатп, нашповувати, напіпу- !
вата, понабрйзвуватп, понашповувати. I

Напрягать, напречь —напружувати,    на- J
пружити, нат<'жувати,  натужити,  на- !
ішнати,  напнути.    Напрягать  силы— |
напружувати ейли.

Напряжение— напряжения,  ння;  напр\'-
га ѵ гп; натуга, ги.  Напряженный— на- I
пружений, напрѵтий, натуженвй.  На- і

пряженно— напружено,   напруго,   на-

стругом.                                                    '

Напрямик, напрямки — прямо,   прбсто,

лрямцём, навпростёць, наопрокй, нав-

прошкіг.

Напрятывать,   напрятать — нахбвувати,
наховати, (м н о г о)— понахбвувати.

Напугать— налякати,     наполбхати,     на-

страхати,  настранійтл,  завдати  лику,
жаху, нагнати страху, холоду.

Напугаться— налякатися,   перелякатися
лереполбхаіися.     Напуганный— наля-

каниіі, полбханий, переполбханий.
Напуск— I) напуск, ску; напад, ду; на-

пускання,  ння;  П)  спуск,  ску;   спу-

скания    ння.   Напускной— I)   напуск-

шііі;   II)— уданий,   роолений.

Напускать, напустить— напускатп, напу-

стит.   Напускать,   напустить   собак—
спускатл,  спусттіти  собак.-   Напускать
на себя дурь —удаватп з себе дурня,

дурника ртрбітж. Напускаться на что,

на кого— допадатися до чбго, накида-

тиая на що абб па кого, нападатися на

кбго.-
Напустословить —наплести, наверзтв, на-

молоти, наторбчити дурнйіць, напусто-
пбвити.

Напутать,   напутывать— наплутаги,    на-

п і.\ тувати;  (м н о г о)— понаплутувати.

Напутанный —наплутаппй.
Напутствовать —виряжаги,    вилравляти,

надучати, напу.чувати, напутити  (Ви-
р я ж а л и    н е к р у т п к а   в    н е д і-
леньку   вранці.   Я   не   даром

й о г о   з   д 6 ім у   в п п р а в л А ю   в і д

себе. Хіба я лапучав Іх к ра-

сти?  Мабуть  не чист ий напу-

тив it ого).
Напухать,  напухнуть— напухали, напух-

нути, обпухатп, обпухнути.
Напухлость— опух, ху; пухлпна, ни; пух-

лятина, нл.

Напыщенный— велнковажний,   пихатий,
пишний,    чванлйвий,    чванькуватий.
Напыщенно — великоважно, пихато,

пишно,    чванливо,    чванькувато;    (о
язык е) —висбким штилем.

Напяливать,   напялить— напинати,     на-

плети,   нашути,   натягати,  натягтй,
натинути,     нацушповлти,     нацупити

>Б л а г о с л о в й,  о та м а не, намёт
нап'ястй/ Навіщо   так  рука-

ва   натягати,   порозриваеш).
Наработать,-ся; ^ нарабатывать.-ся— наро-

бити, ся; нарбблговати, ся; (много)—
понарбблювати, ся; заробйги, заробля-
ти,    запрацтаватися     запрацьбвувати,
ся; напращоватися  (Я з а п р а ц 'го в а-

ла     корбву.     Напращювався
добре,   пбки   довів   до   ладу

с п р к в у).
Наравне —нарівні, врівень, врівні, рівно,

порівно.
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Нарадоваться, нарадовать —натішитися з

кбго, чбго; натішити, навтішати кого,
навтішатися з кого, чбго, ким, чим.

Нараспашку —нарбзпашки, настіж.
Наростать, нарости —наростати, наростй.
Нарастить,   наращать —зростйти,  зроща-

ти (Як я тебе з р о с т й л а, сама

себе  звеселйла);  виростати,  ви-

рощати, розвбдити, розвестй.
На  редкость —на диво,  рідко,  -колй-не-

коли, рідко коли, д^же рідко, як рід-
ко коли.

Нарез —наріз, зу.

Нарезка —I) нарізування. ння; П) наріз-
ка ѵ ки; зарубка, ки; карб, бу; карбёць,
бцй; Ш) (поля, усадьб ы) —наріз-
ка, ки; рбзмір, jjy. Нарезной —наріз-
нйй, карббваний, намірений.

Нарезвиться —нагулятися,   напустувати-

ся, нажартуватися.
Нарезывать, нарезать —нарізувати, нарі-

зати, нарізати, накраювати, накраяти.

Нарекать,    наречь— називати,    назвали,
нарікати, нарекгй, найменувати  когб,
що; II) нарікатж, рёмствувати на кого,
на що <Ж I л к а в ж е л о л р и б и р а-

л а,  к л е н у ч и ч о л о в і к а та на-

рікаючи на йог о).
Наречие —I)   наріччя,  ччя;   вимбва,   ви;

говірка, ки; діялёкт, ту; II) (г р а м.) —■

пряслівник, ка.

Нарисовывать, нарисовать (к петь ю) —

намальбвуватж,   намалювати;   (нехо-
рошо) —намазувати, чамазати; {грз ! -

б о) —наляпувати, наляпати, наялбжу-
вати, наялбзити, наквацьбвувати, на-
квапюват'и; (перо м) —налйсувати, на-

пжеати, попапйсувати.
Нарицательный — імённий,    названий.

Имя   нарицательное —імснник    (речів-
нйк)   рядовйй.     Нареченный —нарече-
ний, названий.    Нарицательная    сто-

имость — -п'йспа варгіеть.
Наркотик —наркотина,    ни.    Наркотиче-

ский —наркотйчний, дурманбвий.
Наробраз —наросвіта. та.

Народ —народ, ду; нарід, роду; люд, ду.
Народник —народбвець,   вця;   народо-

-   любедь, бия. Народничество —народбв-
ство, ства; народолюбетво. ства. Народ-
но —людно,   велелюдно.   Народность-

1   нарбдність,   ностж.   Народный —нарбд-
ній, я, е. Народоведение— наршознав-

ство,   ства.   Народодержавие —народо-

правство,     ства.     Народонаселение —

лтодність, ностж; населения, ння.
<Народить,-ся— наподйпт, оя; наплодйти,

ся; привести. (Не народйвея ще
той на с в f т і, що lie зрббить).

Нарождать,   нарождаться —нарбджувати,
ся; (м н о г о) —понарбджувати, ся; по-

наплбджувати, ся.

Нарознь —нарізно, різно, пирізно, особо.
Нарост —наріст,  росту;    нарість,  роста,.

наростенъ, стня; гуля, лі.
Нарочный — I)   умйсний,   навмйсний^

II) гінёць, нцй; ійслаігаць, иди; нароч-

ний, ого. Нарочно —умйсне, навмйсне^
Нарубать, нарубить —нарубали; (н е м и о-

г о) —врубали; (много) — понарубу-
вати.

Нарубка —I) нарубування, ння; рубання...
ння; II) зарубка, ки; карб, бу; карбёць.,
бця. Нарубной —нарубнйй, карббваний^

Нарубливать —нарубуватн.
Наружность —звёрхність, ностж; позвер-

хбвість, востж; гіоказність, ностж; око-

ло, ла; вйгляд, ду; взір, взору; позір^.
зору; обличчя, ччя. Наружный —звёрх-
ній, позверхбвий, околйшній, надвір-
ний.  Наружу —I) на около, знадвбру;..
II) на взір, наповёрх. Наружно —з ви-
ду, позверхбво, збкола, звёрху, здаеть-

ся.

Нарукавник— нарукавник, ка.

Наручни —кайдани, йів; заліза, пута.

Нарушать,  нарушить (слово, право,,
закон,   услови е) —порушили,   по-

р^шуватн, порушити, ламати, зламатп,.

зламувати. Нарушить договор— злама-
ти  умбву.   Неспокойствие —порушува-

ти, порушити спбкій.
Нарушение —порущення, ния; нарушен-

ия,   ння;   лаѵіання,   ння;   вламання,

ння.    Нарушение   обязательного    по-

становления —порушення  обов'язкбво*
постанови.   Нарушение владения —по-

рушення володіння.
Нарушитель— порушник, ка; зламач, ча^

порушйтель, ля; нарушитель, ля.

Нарыв —нарйв, ва; пухйр, рй; болячка^
чки; вёред, ду.

Нарывать,  нарвать —наривати,  нарвали..

Нарывать,  нарыть —наривати, нарйтиг,.
накопувати, накопали  (Накопал»
молодо! картбплі).

Нарывание —наривання, ння.

Наряд —I) (н а р а б о т у) —нарйи, ду: на-

каз, зу; рбзказ, зу; визначення, ння^
ІП >убір, убору; убраняя, ння; стрій„
рбто: і(д э р ог.о й н а р яд) —ша'гги. іпатг

III) (прощес с) —вйряд. ду. Наряжен-
ный— I) вйряжений, II) убраний, одяг-
нений.

Наряідить,-ся;  наряжать,-ся —I)  (нар а-
б о т у) —зрядйти, ся; зряжатися, наря*
дйтж,  наряджати     (Нарядив   но-

вйй   серп   пшенйченьку   жа-
ти);  вйзначжти, оя: виз'яачали, оя;  на-

етановйти, настановлйти. настановлю-
ватж,    ншказати,    наказувати,   вйря-
дити,    виряжаги    куди  {В и р я д и-

ля"  ми    сиого    батенька    а
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д а л ё к у д^о р б г у); И) (в оде ж-

Ду) — убрати, оя; убирати, ся:

вйрядити, ся; виряжати, ся; приба-
рати, ся; щарядйта, ся; наряжаться;

причепурйти, ся; причепурюватж, ся

(Ой так нарядили, як с а м і
схотіли: з книша, п а л я и й ц ю,

з дівчини молодиц ю. Вйря-
джвся  як на свято).

Нарядность — ошатність, ности; шаг

ність, ности; вистрійність, ности. На-
рядный — IJ ошатняй, вистрійний,
піатний, чепурнйй; II) вйзначнжй, на-

казний.
Наряду —рядом, пбряд, врівні, рівно, од-

наково.

Нарядчик —огаман, на; осаул, ла; виряд-

ник, ка; пригшчий, ого. Нарядчик кон-

дукторских бригад —вирядник кон-

д^кторських бригад.
Насаждать, насадить —I) насащжувати,

насажали, насадйти, посажали, поса-

дили.^ (м л о г о)— понасаджувати (Н а-

садйти сад. Нас ад жал и пб-
в е н в і з д і т ё й); II) завбдити, за-

вести, запроваджувати, запроваджатж,

запровадити. Насаждать новые поряд-

ки —запроваджувати нов! порйдки.
Насаждение —садження, ння; насаджу-

вання, ння.

Насаривать, насорить —насмічувати, на-

смітити, натрупгуватп; (м и о г о) —на-

патрупгувати, понасмічувати (В и м і-
тають^те сміттй, що дідй з

батьками  н а с м і т й л и).
Насасывать, насосать (и а с о с о м) —на-

тягати, натягтй, насисати, нассати, на-

смбктувати, насмоига тж.

Насверливать, насверлить —насвёрдлю-
вати, насвердлйти, иавірчували, навер-

тіти.

Насвистывать — висвйстувати. Насви-
статься —насвжстітися.

Насев —засів, ву; вйсів, ву.

Насевать —насівати. Насеять — насіяти;
і(м н о г о) —понасівати (П о н а с і в а-

т и т а ім, д е не посходило).
Насед і(я й ц о с н а с е д о м) —засйдже-

не, зарбджене яйце.
Наседать, насесть —насідйти, насісти.
Наседка —квбчка, чки. Наседкин —квбч-

чин.

Насека —I) заруб, бу; зарубка, ки; карб,
бу; П) оскард, ду; оскарда, ди.

Насекать, насечь —Г) насікатж, насікти
(Насікти капуст и. Насіктя
я з и к 6 м); II) зар^бувати, нацюкувати.

нацюкати (Нацюкай де трёба
одрубувати); карбувйти, .накар-

бувати. Испещренный нарезками —кар-

ббваний   (Віддав   чотйри   к а р-
б б в а и і р у б л і).

Насекомое —комаха, хи; комашка, ки;

кузка, ки; кузочка, чки. Насекомояд-
ный —комахоіднпй,  комахоід, да.

Население —I) осёлення, ння; заселения,
ння; залюднення, ння; II) людніссь,
ности; населения, ння. Населенность
—насёленість, ности; залібдненість,
ности.

Населять —оселяти, оселйти, заселяли,

заселнти, залюдняти, залюднйти,
осаджувати, осадйти; (м н о г о) —поза-
сёлюватж, позалібднювати.

Насечка —насікання, ння; нарубування,
ння; карбування, ння.

Насидеть, насидеться —вйсидіти, вйси-
дітися, висйджувати, ся; -насйдіти, ся;
наейжувати, ся,

Насиниваться, насилиться — силкувати-

ся, намагатися, намогтйся, змогтйся
(В і л у и л у з і с и л к у в а', в с я. О и л-

кувалася перемогтк себе).
Насилие —насйльство, ства^ сйлування,

ння; гвалтування, ння; сила, ли; при-
мус^ су; прииска, ки (П р-я ц ю ё з
примусу). Насильно — силою,' си-"
ломіць, силоміццю, живосйлом, гвал-

том, нахрапом.
Насиловать —ойлувати, невблити, гвалту-

ватж, примупіувати.

Насилу —лёдви, насилу.

Несильный —сйпуваний, насйльний, зне-
волений. Насильственно —I) поневіль-
нено; II) гвалтбвано. Насильственная
смерть —не свой смерть. Насильствен-
ный —лоневільний.

Насинивать, насинить —насйнювати, си-
нили, насинйти.

Наскабливать, наскоблить — наскрібати,
наскребтй, наскромажувати, наскрома-

диги, настругувати, настругали.

Наскакивать, наскакать — наскакувати,

наскбчити на кого, на що; нахбплгова-
тися, нахопйтиоя (Не к і н ь и а н I с,

а сам молодёць наскочив).
Насквозь— паскрізь, навйдіт.
Наскоро — нашвидк^, швидкома, на:

швидку р#ку, хватком, хапки, хапкбм,
пбхапки, пбхапцем. Скоро-наскоро —як
найшвйдше, як-найскоріше."

Наскочить —наскбчитж. Наскочить на бе-
ду —нахопйтжся на лихо.

Наскребать, наскрести —наскрібати, на-
скрібтй, наскребтй, наскромаджуватк,

наскромадити.

Наскучать, наскучить —набридати, на-

бриднути, обридати, обрйднути, надо-

кучати, надокучжти.

Наслаждаться, насладиться (хоро-
шей   ж и ѳ и ь ю) —тіілитися,   натіши-



Наслаждение 201 Наставник

тиоя, "завнавати рбвкошав, розкошува-

ти; (м у з ы к о й, пение м) —осоло-

дйтися, осолодпти, нагішитися. На-
сладиться жизнью," любовью, едою —

нажйти-ея, накохатнся, насмакуватися.
Наслаждение —насолбда, ди; утіха, хи;

розкіш, ши; (любовно е) —ліббість,
бостж. Пользоваться наслаждениями —

заживали рбзкошів.
Наследие, наследство — сладок, дку;

спадщина, ни; насліддя, ддя; наслід-
ство, ства; (от далеких предко^в)
—предвівщйна, ни; (о т д е д а) —дідйз.
на, ни; дідівщйна, ни; (от о т ц а) —

батьківщина, ни; (от матер и)— ма-

терпзна, ни; (от брата) —братовйзна,
ни. Наследование —наслідування, ння;

наступання, ння; спадкоѳмство, ства.
Наследственный —спадкбвий. Наслед-
ственность— спадкбвість, вости.

Наследить —I) натоптати (Натопта-
ли грязи в хаті); П) натрапити,

напасти на слід, вйслідити кого, що.
Наследник, наследница (имущества)

—спадкоёмець, мця; наслідник, ка: (в
работ е) —наступник, ка; спадкоёми-
ця, ці; наслідниця, ці; наст^пниця, ці.

Наследовать —спадкувати ком^, иасліду-
вати, наступали, брали, взятж в спа-
док по кому.

Наслоение —напластування, ння; навёр-
стування, ння; нашарування, ння; на-

шарбвування, ння.

Наслоить —налистувати, нашарувати, на-

верстувати.
Наслоняться —навёштатися, натинятпся,

посновигати.

Наслышаться —наслухатися. Говорить по

наслышке — з людськбго поговбру-
Петь, играть по наслышке (на слух)
—з гблосу співати, гралн.

Насматриваться, насмотреться — надив-

лялися, надивйтися на кого, нагляда-
тися, наглядітися з кого (Г 6 д і н а-

дивлятися на ньбго. 3 рук
наробйтися, s ніг наход 'ин-
ея, з очей н а г ля д 1 т и с я).

На смех —на сміх, на пбсміх, на глум.
Насмехаться —сміятися з кого, насміха-

тися (I з матки с т а _р ё н ь ж о і
насміхаѳться), глузувати з кого,

глумйтися над ким, кепкувати, кпйти
з кого, насміятися, наглумйтися, по-

глузувати, покепкувати, сміх собі з кб-
го робйти.

Насмешить —насмішйли.
Насмешка —насмішка, ки; пбсміх, ху;

глуз, зу; глузування, ння; гл^м, му;
глумування, ння; насміхання, дня;

кепкування, ння (I з лбсміху б у-
в а ю т ь     люди).     Насмешливость —

глузливість, вости; глумлйвість, вости.

Насмешливый— насмішкуватий, глум-

лйвий, глузлйвий. Насмешливо —на-
смішкувато. Насмешник —насмішпик,
ка; насмішко, ка; насмішок, шна (Ти.
ж е и к ш е, т и ж е н й ш е, т и ч 6 р-

тів на смішку).
Насморк —нежить, ти; нежит, у.

Насморкать —насякати, наншаркати.

Насмотреть —наглйдіти, наглёдітіи, назо-

рйти кого, що.

Насобирать —назбирати.
Насоветовать —нарадити, нараяти.

Насолить —I)     (и и щ у) —насолйти;    II)
-  (ком у) —допектп.

Насос —I) смок, ка; помпа, пи; смоковпк

ка; водотйг, гу; И) 'у л о ш а д е 1і) —

насос, са; (ч а щ е)—насоси, ів. Насос
воздушный —духовйй смок. Насос во-

дяной —воляний смок. Насос всасыва-

ющий —всмоктальннй смок. Насос на-

гнетательный —нагнітний _смок. Насос
пневматический —пневматйчний смок.
Насос разрежающий —розріднжй смок.

Насос пожарный —пожёжвий смок. На-
сос водоподъемный — водопіднбсний,
водобірняй смок. Насосный —помпо-

вий, ембковий, водотйговий.
Наспеть —наспіти, настйгти; (не с о в-

с е м) —приспіти.
Наспех —нашвидк^, наспіх.
Насплетничать —паплестй, наплескали.

Насрамить, насрамиться —ославити, осо-
рбмити, осорбмитися, набратжея со-

рому.

Наставать —наставали, настали, наступа-

ти, наступйти, захбдити (Наста-
ють тёплі дні. Захбдять
свита).

Наставление —наука, ки; навчання, ння;
налрава, ви; напучепня, ння; наказ,
зу; наказування, ння. Наставитель-
ный —навчальний.

Наставлять, наставить— I) наставляти,
наставити, настановляти, настановйти
кого за кого, за що; (много) —пона-
ставляти, лонастановляти; П) натбчу-
вати, наточйти, наштукбвувати, на-

штукувати що; ПІ) навчати, навчйги,
нап^чувати, напутали, направляй,
наиоавити кого на що, нараювати, на-

раяти, наказувати, наказати кому що,
призвбдити, призвёстй когб до чбго,
на що (П р и з в і в м е н ё д о в т р а-

ти). Наставной —притбчний, наштукб-
ваний.

Наставник —наставник, ка; учитель, ля.
Наставница —наставпнця, ці; учитёль-
ка, ки. Наставнический —наставничий,
учйтельський.
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"Настаивание —настбювання, ння; нама-

гання, ння.

Настаивать, настоять,-ся —I) настбювати,
настбяти на чбму, намагатися, намог-

тиея, домагатися, домогтйся чоігб, до-

правлятися, доправитися, налягатп,

налягтй. Настаивает на окончании ра-

боты —домагаегься, щоб праця була
скінчена; II) настбювати, ся; настбя-
ти, ся чому на чбму, натягати, натяг-

тй, набратися (Чай настбявся).
ЧНасталить —насталили.
'Настежь —настіж, навстяж.
Настенный —настіннии.

Настигать, настичь —настигати, настйг-
нути кого, що (В село із лісу
вбвк забіг... —прок литий люд

з собаками настиг), наздоганя-
ти, наддогнйтп кого що (Н е ж о ж- н а

наздогнати змарнбваного
часу).

'Настилать, настлать —настёлювати, на-

стелйти, сте.пйли, намбщувати, намо-

стили, мостйтп; (м и о г о) —понастё-
лювати, понамбщуватп. і(Н а с т е л й-
лидуббвийпоміст. Намостив
під гблову колгочбк).

Настилка— I) (и р о ц е с с) —настилания,

ння; мостіння, ння; II) (м а т е р и а л)
—мостовйння, ння; стёлина, ни;

III) (п о л) —поміст, мосту.

Настой, настойка —настойка, ки; настб-
янка, ки; настій, тою; наливка, ки.

Настойчивость —завзятість, тости; на-

стйрливість, вости; невідступністъ,
ности; напосідливість, вости. Настой-
чивый —завзятйй^ невідступни^, на-

лосідливий, настйрливий, настирний,
упёртий. Настойчиво —завзято, невід-
ст#пно, упёрто, настйрливо.

Настольник —настільник, ка; обр^с, са;

скатерка, ки.

Настольный —нагтілт.шгіт. Настольный
реестр —настільний реестр.

'Настораживать (у ш и)— наставляти, на-

сторржувати, насторожат, насторбжи-
ти вуха. Насторожиться —наставится,

приготуватися до чбго.
На стороне— на чужшгі. Итти на заработ-

ки на сторону —йтй на заробітки.
На сторону —I) набік; II) на чужйну.
Настояние —намагання, ння.

Настоятельность — нагальність, ности;

нагла (пйльна) потреба, би; пйль-
ність, ности. Настоятельный —нагалъ-

ний, пй'льний, наглий. Настоятельная
необходимость —нагальна 1 , пйльна по-

треба. Настоятельно —нагально, прить-

мбм, пйльно, нагло, прббі.
Настоящий —I) тепёрішній, пей; (с о в р е-

м е н н ы й) —сучасний.  Теперь   насто-

ящая пора— тепёр саме час; II) спрйвж-
ній, справдёшній, правдйвий, щйрий,
с|щий. Настоящее золото —щйре, суте

зблото. Настоящее (существ.) —те-

пёрішність, ности.

Настраивать, настроить— I) (здания) —

набудбвувати, набудувати що; II) (м у-

зык. ннструмен т) —наладжувати,

иалагоджувати, наладит, настрбюва-
ти, настрбгги, направляли, направили

(Як дудку пастрбіш, так во-

на й грае); III) намовлйги, намбви-
ти, настрёнчувати, настрёнчити (П'в
в к о р ч м і, г у л й в, д і в ч а н а-

м о в л яе).
Настрого —як-найстроише, як-найсувб-

ріше.
Настроение —настрій, рою (Нема на-

строю до праці).
Настройка —стрбіння, ння; ладнування,

ння; ладнання, ння.

Настройшик,-ца— стрійнйк, ка; -ййця, ці;
Направник, ка; -ниця, ці.

Настрочить —начеркали, настрочити (Що
начеркав, те й у друкарню

н е с ё).
Наступательный —наелупнйй, нападнпй,

завойоввйчий. Наступательно —насту-

пом, нападом.

Наступать, наступить —I) наступали, на-

ступит ком^ на що (В і и насту-

пив мені на нбгу); II) нападали,

напасти, наступает, наступйти, виру-

шати, виірушити :{Н а с ту па е во-

рог); III) наставали, настати (П о н а с

настануть люди, що прах ні-
мйй наш воскресить); ГѴ) зай-
ти   (Зайшлй свята).

Наступление —наступ, пу; ' наступання,

ння; напад, ду.

Насулить —наобіцяли (Наобіцявпан
кож^х, та тепле слово йог 6).

Насупротив —напрбти кбго, чбго.
Насухо —досуха, насухо.

Насучивать, насучить —насукувати, на-

с-укати; (м ног о) —понасукувати.

Насушивать, насушить —нас^шувати, на-

сушит;  (м н о г о) —понаеушувати.

Насушка —насушування,  ння;  сушіння,
ння.

Насущный   —   щодённий,      насушний
(X л f б     насушний     замісйть
ель о з а ми).

Насчитывать, насчитать —налічувати, на-

лічйти, нарахбвѵвата, нарахувати, на-

чиелговати, начислит. Насчитанный —

нарахбваний, начислений. Насчиты-
ваемый —нарахбвуваний.

Насылать, наслать —насилати, наслали;

(м н о г о) —понасилати.
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Насылка —насилання, ння; напусканна,
ння.

Насыпать, насыпать —насипати, наснпа-

тн ;  (м н о г о) —понасппатп.

Насыпка (с у щ е с т.) — насипка, ки;

(п-роцесс) —насипання, ння. Насып-
ной —насигіний, насйпаний. Насыпная
земля —сипёць, пцй.

Насыпь —насип, пу; вйсіш, пу. Жел.-
дор. насыпь —залізнйчий насип. Хлеб-
ные грузы, отправляемые насыпью —

хлібний вантаж, що висйлаетьея на-

сипом.

Насыщать, насытить —I) ситйти, насй-
тити, нагодбвувати, нагодувати; II) на-

сйлити (Бочку мёду н а с и т и м б.
О итй на сити л и).

Насыщение — насит, гу; пагодування,

ння; нагодбвування, ння; насйчення,
ння. Насыщенный раствор —насйче-
ний рбзчин. Насыщенность —насйче-
ність, ности.

Наталкивать, натолкнуть— наштбвхува-
ти, наштѳвхн^тн; (перенос н.)— на-

водит, навести кого на що.

Наталкиваться,  натолкнуться  (н а ч т о)
. —наштбвхувати, наштовхнути, надн-

бгувати, надйбати когй, що; (л о и а с іт ъ

на кого, ч т о) —натраплювати, на-

трапити  (на)  кого,  па що   (Натра-
1 пила коса на к а м і и ь. Ми р а-

діли, що на трап л л и таких
г а, р и и х людей).

Натаскивать, натаскать — натаскувати,

натаскали, наволбчувати, наволоктй,
нацуплювати, нацупити, натягати, на-

тяггв (За ч о б і т ь м й наволокли

болота в хату. I и а в 1 щ о т и та-

кого л о м а ч ч я н а ц у - и и в у
хату).

Натачивать, наточить— I) (ж и д к о с т и)
—натбчувати, наточйти; Ц) нагбстрю-
вати, ѵ нагосірйти (Натбчувати
води з бочки).

Натворить —I) натворити, наробйти, на-

копи (Н а к 6 і в лиха с о б I й лю-

дям); II) (тест о) —розчиннти, вчп-

Дитл.

Натек— наплнв, ву. Натеклый— натёк -

лий.
Натекать, натечь —I) (на что) —натіка-

ти, натектй, набігати, набігти; II) (в о

ч т о) —наливатися, налйтися, налля-
тися.

Натерпеться— натёрпітися, набідуватися,
нагорюватися, набратися горя, бідй,
лиха.

Натесниться — . натиснутися, набвтися,
куди, в що.

Натесывать, натесать —натісувати, нате-

сали.

Натиратель —натирал, ча.

Натирать,    натереть— 1)    натирали,   на-

тёрт.    Натереть   ссадину— намуляти,

нашмугляяи; П), (руку, у ч а с ь)— на-

тёрти, набйти руку в чбму.
Натирка —натирания, ння.                         •

Натиск— I)    натовп,    пу;    тйснява,    ви

(Т и с н я в а народу, щ о и п р о й-

т й не м 6 ж л а) ; II) (н а п о р) —тиск*.

тйску.
Натискивание —натиск, ску; натйскуван-

ня, ння.

Натискивать, натискать — натйскувати*.
натйснуш, напихали, напхали, напа-

кбвуватн, напакувати, набгати.
Наткать —наткати, вйткати.
Наткнуться —настромлювашся, нахоплй-

тися (Нахопйвся на и р икр у

розмбву. Нахопйвся в ліоі
на вовків); (на что острое) —

папорбтися.
Натолочь —натовктй. патовкмачнти.

Натолпиться —натбвпитися,     натиснути-

ся   (Людей натбвпилося нов-

н і с і н ь к а хата. Н а л й с н у л о с я

чпм.а л о н а р 6 д у).
Натомиться —натомштися, наморйтися.
Наторговаться —наторгувати, ся; накра-

марюватп, ся; нагандлювати, ся.

Натосковаться —■ нажурйтися, натужй-
тпся.

Натощак —натщёсерце, нащёсерце, на,-

тщё.
Натравливание —цькування,     ння;     на-

цькбвування,    ння;      під'ібджування„ :

ння.

Натравливать, 4   натравить — I)   нацъкб-
вувати,  нацькувати;   II)   (руку) —па-

трудясувати, натрудит.

Натреснуть —надтріснути, надколбтися.
Натрий —сблець, льця; натр, ру.^

Натрубить —натрубйти, насурмйти. На-
трубить в уши —нат^ркатп вуха.

-Натрудиться —напрацговатися. на роб ц-

тися.

Натрусить —натрусили; (в е з д е) —иона-

трушувати.

Натрясать, натрясти —натр^шувати, на-
трусйти, натрясти.

Натуживать.-ся; натужить,-ся —напружу-

вати, ся; напружпш, ся; натужувати,

ся: натужити, оя (М-и і д у ч и не н а-

т <і яг и л и к о и й).
Натужиться —натужится, нажурйтися.
Натура —натщіа, рп; природа, ди; {ха-

рактер) —вдача,  чі   (Так а  в же  в

йбго вдача, що він усё серди-
тий).

I Натурализация —натуралізація, іі; упри—
рбдненпя, ння.
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Натурализироваться — иатуралізувалися,
уприрбдшоватися, улрироднйтися.

Натуралист— природник,   ка;    природо-

знавець, вця.
6 Натуральность —прирбдність, ности; на-

туральність,    ности.     Натуральный—
прирбдний, натуральний.

Натурщик— натурник, ка; живовзір,
зору.

Натушовывать, натушевать — натушбву-
вати, натушували.

Натыкать,-ся; наткнуть,-ся— I) настроми'-.
ти, ся; наетромлйти, ся; И) натинати-

ся, натнутися (Н а т и в с ь на г 6-
стру косу); напбрюватися напорб-
тися (Н а л о р и в с я н а в и л а) ;

II) нахоплялися, нахопйтися. (Нахо-
пйвся в лісіна вовків. Нахо-
пйвся на при кру розмбву).

Натяг —натягач, ча.
Натягивать,   натянуть— натягати,   натяг-

тй, папинати, напнути (Благосло-
ви, о т а м а и е, намёт на п'й с т и)
нацуплювати,  нац^пити.

Натяжение —натяг, гу.
Натяжка —I) натягання, ння; напинання,

ння; нацуплювання, ння; II) натяжка,

ки.
- Натянуто —примушено, напружено.
Натянутость —примушеність, ности; на-

пр^женість, ности. Натянутый —при-
мушений, напряжений (Примете-
нийусміх).

Наугад —навгад, навманя, навманякй.
Наудалую —на щастя, навманя, набсліп.
Наука —на^-ка, ки. Научный —наукбвий.

Научность —наукбвість, вости.

Науськать — нацьвувати, підцькувати,
підштурити, підбйти на що, призве-

стй до чбго.
Науськивание— цькування, ння; під'юд-

жування, ння; нацькбвування, ння;

підбиваяня, ння; прйзвід, воду ^(Ц е
ти  прйзвід до  всьбго  даёш).

Наутек —навтіки, навтікача.
Наушник —шепотйнник, ка; шептун, на;

наушник, ка.

Наушничать — нашіптувати, натурку-

вати.

Наушничество —нат^ркування, ння; шё-
поти, ів; нашепти, тів.

Наущать —направляти, намовляти, на-

ущали.

Наущение— направа, ви; намбва, ви;

підмовляння, ння.

Нафталин —нафталін, ну.

Нахал,-лка— иахаба, бй (общ. р.); на-

хабник, ка; -ниця, ці; зухвалець,льця;

зухвалка, ви. Нахальный —нахабний.
Нахально —нахабно, нахрапом.

Нахальничать —нахабно, зухвало повб-
дитися.

Нахальство —нахабність, ности; нахаба,
би; нахрап, пу; зухвальство, ства. На-
хальный —нахабний, зухвалий, налаз-
ливий.

Нахватывать, нахватать —нахбплювати,
нахапувати, понахбплювати, нахапали,

нагарбати, грабати.
Нахлебник —годованещь, нци; столівнйк,

ка; похлібець, бця.
Нахлынуть —I) нарйнути; II) нас^нути

(Нарйнуло води з моря, весь

день не спада е. Мбвчки на-

сунули хмари і в а л я г л й н а-

в к р у г и).
Находить, найти —I) нахбдити,_ найти,

понахбдити, знахбдити, зиайтй, позна-

всбдитя (Н і г д ё и е в и а й д е с о б і
щастя. Хоч ти знайдеш з ру-

сою косбю, та не знайдеш _з
такою красою. Найдуть ку-
пою в хату. На йш л а б $ р я

вітряна); II) (находить, най-
ти при обыск е) —вйтруоити, ви-

тр^шувати, повитрушувати.

Находиться —I) бути, пробувати, пере-

бувати, обертатися. t Находился в от-

сутствии —був відсутній. Находился
неизвестно где —невідомо де ; оібер-
тався, перебував, пробував. Находился
в отпуску —був у відпуск^. Целое
лето находился на даче —все літо про-

бував на дачі. Находится в ведении —

перебувати у віданні, під ор^дою. На-
ходиться в полной зависимости —за-

лёжати ділкбм від гейго: II) находить-

ся —находится; (и р о н и ч.) —нашвён-
дятися (Та вж е-ж м о і н I ж е и ь к и

находйлися, та вж е-ж м о і
реченьки  наробйлися).

Находка —нахідка, ки; знахідка, ки;

найда, ди (Ці грбші йому як

и а х і д к а).
Находчивость —спрійтність, ности; зарад-

ливість ворти. Находчивый — спрйт-
ний, меткий,  зарадливий.

Находчик —знахідник, ка.

Нахождение —I) знахбдження, ння; зна-

хід, ходу; II) пробування, ння; бут-
ність, ности. Местонахождение —місце
пробування. Во время нахождения на

должности —в бутність на посаді, колй
був на посаді.

Нахозяйничать — нахазяйнувати, наго-

сподарювати.

Нахохотаться —наріяютатися.

Нацедить — націдйти,    наточйти;     (не-
м н о г о) —вточйти.  Нацеживать —наці-
жувати, натбчувати. Нацеженный —на-

ціжений.
Намеливать —цілити, націлювати,    наці-

ляіти.   Нацелить —иацілити.   Нацелива-
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ние —націлювання,    ння;    націляння,
ння.

Нация —нація, іі; яарід, роду; народ,
ду. Национальный —національний, на-

родній. Национальный вопрос —націо-
нальне питания, справа. Националь-
ное меньшинство —национальна мён-
шість; (сок р.) —нацмен.

Начало —I) початок, тку; почин, ну; по-
чинок, нку; зачин, ну; розпочаток,
тку. Начала —початки. Вначале —опе-
чатку, напочатку; II) основа, ви; грунт,

ту; засада, ди; підстава, ви; III) по-
чатки, пёрші засади (наук и). На-
чальн ый —початковий.

Начальник —начальник, ка; старший,
ого. Начальник участка службы пути
—начальник дільнйці служби вбліі.
Начальствующее лицо —начальницька

особа. Замечание начальствующего ли-
ца —зауваження начальницьвоі особи.
Начальник станции —начальник стан-
ціі. Начальник службы тяги —началь-
ник служби тйги. Начальник коммер-
ческой службы —начальник комерцій-
ноі служби. Начальник материальной
службы — начальник матерійлыю ѵ

служби. Начальник отдела сборов —на-

чальник відділу зббрів. Начальник ма-
стерских —начальник майстёрень. На-
чальник поезда —начальник пбізда.
Начальник отпела водоснабжения —на-
чальник відділу водопостачання. На-
чальник расчетного отдела —начальник
розрахункбвого відділу. Начальник
таксировочного отдела — начальник
таксувапьного відділу. Начальник
почтово-телеграфного отдела —началь-

ник ноштбво-телеграфноі філіі. На-
чальство —нача'льотво, ства; етаршйни.
йн. Под начальством —під звёрхністю
чиёю. Начальствование —начальнику-
вання, ння. Начальнический —началь-
ницький. Начальствовать —начальни-
кувати, старшинувати.

Начать— почати, зачали, розпочати, ста-
ти, взятися до чбго, за що. Начинать —

починали, зачинати, розпочинати. На-
чать  речь —зннти річ,  розпочати річ.

Начеканивать, начеканить — набивали,
набили.
ачерно —на чбрно.
ачертание (очерки) —нарис, су.

Начертывать, начертать —накрёслювати,
накрёслити, нарисбвувати, нарисува-

ти, напйсувати, написати. Начерта-
тельный —нарисбвний, нарисовйй. На-
чертательная геометрия —нарисбвна ге-
омётрія.

Начерчивать,    начертить —нарисбвувати,

нарисувати; (циркуле м) —нацир-
клювати.

Начет— нарахбвання, ння; нараху вання,
ння; начисления, ння.

Начинание— 1) почин, ну; починання,

ння; зачин, ну; II) замір, ру.
Начинатель, -ница —починальник, ка; по-

чинальниця, ці. Начинательный —почи-
нальний.

Начисто —начисто, цілкбм. Переписать
начисто —переписали начисто. _ Начи-
сто отказать в просьбе —цілкбм від-
мбвитй.

Начитанность —начйтаність, ности. Начи-
танный —начйтаний.

Начитаться —начитатися, вйчитати.
Начитывать —I) начйтувати когб (На-

чйтували моё прізвище в

суці); II) налічувати, нарахбвувати,
начйслювати на кого, що. Начесть—
налічйти, нарахувати, начислит.

Наш —наш, ого; наський, ського. Знай
наших —бсь-то ми. Наша взяла —на-

ше звёрху.          -..-                     ,'■■-.,
Нашатырь —солом'йк, к'у; _ салом'як, ку.

Нашатырный —солом'якбвий, салом'я-
кбвий.

Нашествие —напад, ду; нахід, ходу.-
Нашивать, нашить (и л а т ь е) —нашива-

ти. няшыти: (м ног о) —донашивали.

Нашить заплату —нашйти палку, нала-

тали.
Нашивка —нашивания, ння; нашивка,

ви. Нашивной— нашиваний, нашив-

нйй.
Нашильник —нашильник, ка.

Нащепочить —назолйта.
Наэкономить —наберегтй, приховати, на-

еконбмити.
Наябедничать —наклепали на кого, об-

мбвити когб.
Наяву —увгч, на яві.
Не— не, ні. Не только, но и— не то, а й;

не то що, а й. Виноват не только А,
но и Б —вйнний не сам А, алё й Б.

Неаккуратность — несправність, ности;
неретёльність, ности; неакуратність,
ности. Неаккуратный — песправний,
неретёльний, неакуратний. Не акку-
ратно— несправно, неретёльно, неаку-

ратно.
Небезвыгодный— небезкорйений.    Небез-

вигодно —не без корйсти.
Небезопасность — небезпёчність,  ности.

Небезопасный — небезпёчний    Небез-
опасно —небезпёчно.

Небезосновательность —небезпідставність,
ности.  Небезосновательно — небезпід-
ставно.

Неблаговоспитанность — йевйхованіслъ,
ности; зле виховання, ння. Неблагово-
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спитанный —невйхований, недббре вй-
хований, зле вйхований.

Неблагодарность —невдйчність, остп. Не-
благодарный — невдйчний, невдйчли-
вий. Неблагодарная работа— невдячна

праця. Неблагодарно —невдйчно.
Неблагонадежность —непёвність, ности;

неблагонадійиість, ности. Политическая
неблагонадежность —політйчна небла-
гонадійність. Неблагонадежный — не-

пёвний, неблагонадійний. Неблагона-
дежно —непёвно, неблагонадійно.

Неблагопристойность — непристбйність,
ности; негбжість, жости. Неблагопри-
стойный —неприотойнпй, негожий. Не-
благопристойно —неприетбйно, негоже
(Та й плакати мені негоже.

Негбже такё й говорйти при
л юі д я х).

Неблагоприятность — несприятливість,
вости; неслушність, ности. Неблаго-
приятный (врем я) —несприялливий,
неспушний (час); (в е л е р) —неходо-

віій, протйвний.
Неблагоразумие —нерозо.удність, ности;

нерозважність, ности; неррзум, му.

Неблагоразумный — нерозоудний, не-

розваясний. Неблагоразумно — нероч-
судно, нерозважно (Нерозважна
т-и, голов о, що ти робиш?).

Неблагосклонность —неласкавість, вости,
неприхйльнісль, ности. Неблагосклон-
ный —неласкавий, неприхйльний. Не-

благосклонно —нелаекаво, неприхйлыю.
Небный —піднебінний.       •
Небо —ліднебіяня, ння. Мягкое небо —

вилочки, чок.

Небольшой — невеликий, невелйчкий.
(^небольшим пять лет —п'ять рбків з
чймсь, чймось. Дело за_ небольшим
стало —іділо~.за малйм стало.

Небось —небійсь, так.

Небоязливость —безббязність, ности; смі-
иивість,  вости.  Небоязливый —небояѳ-

кйй;  небій,   боя   (I  и е б 6 я в о в к и •
і д я т ь).

Небрежность —недбалість, лости; нед-

бальство, ства (Пропав чоловік|
своею недбалістю. Через
твоё недб а .л ъство дожилвсь
до такого. П'янйця та недба-
л и ц я і день, і и і ч п'е). Небреж-
ный —недбалий, недбайливий, недбай-
лйця (общ. род). Небрежно —нед-

бало, недбайливо.
Небывалый —I)   (неопытны й) —небу-

„ валий  (П о с и л а ѳ м о л о д б г о, н е-

б у в а л о г о).    О т а к .ё    т е п ѳ р    на-
стало,   що   ще   й   не   бувало);
II)  (н е о б ы ч а й н ы й) —незвичайний.

Небывальщина, небылица —небилйця, ці
(Небилйці ти розказуе ш).

Небытие —нёбут, ту; небуттй, ття (Усе
пішлб в н е б у т т эд).

Небытность —небутніоть, ности; непри-

сутність, ности.

Неважность —неваясність, ности; незнач-

ністъ, ности; дурнйдя, ці. Неважный —

I) неважний, незначнйй; II) абй-якйй;
яка, якё.

Невдалеке —недалёко, недалечко, _ непо-
далеку, иевдалеці (С к а в а в - б и

словечко, та вовк недалеч-
ко. Недалёко села стояв
м л и н).

Нев до м ек —невтяыкй, невдогад.

Неведение —невідбмість мости; несвідб-
мість, мости (Невідбмість грі-
х а не чинить).

Неведомо —невідбмо. Неведомый —невідб-
мий, незнаний, незнаемий.

Неведь —не знати.

Невежа— нечёмний, ого; нечёма, ми; не-

грёчний, ого. Невежда —нёук, ка; не-

віглас, су; невідбмець, мця; тёмний,
ого.

Невежественный —тёмний, неук (Т-воІ
слова простоту темпу на

дббрий рбзум научають). Не-
вежество —темнота, ти; нёуцтво, цтва.

Невежливость —нечёмність, ности. Не-
вежливый —неввічливий, нечёмний.

Невероятный — неймовірний, неподбб-
ний, неч^ваний. Невероятно —неймо-
вірно, нечувано.

Невесомость —невагбвість, вости. Неве-
сомый —невагбвий.

Невеста —I) молода, доі; княгиня, ні; II)
на відданні, відданниця, ці.

Невестка —невісгка, ки; синова, воі.

Невесть —не знати, невідбмо.
Невещественность— нематеріяльність, ка-

ст; неречёвність, ности. Невеществен-
ный —нематеріяльний, невечёвний.

Невзвидеть (свет а) —нестямити (К оѵ
з а к од радости нестимивсь,

що князь вихбдить бйтись а
ним).

Невзгода —прпгбда, дй; пригбдонька, ки;;

злйгодні, ів; лиха година- (На к о-

з а в а пригбдонька, к о з а к з а-

журйвся). Приключилась невзгода

—сталася пригбда.
Невзирая —не вважаючи, не зважаючи.

Невзирая на неоднократные напоми-
нания —не вважаючи на неодноразбві
нагадування.

Невзначай —яееподівано; (неожидан-
н о)— зненацька, ненароком (Коли
хт о ненароком підхбдив
блйзько, то з д і й м а в с я г а л а с).

Невзнос-— неплатіж, тежа; невиплата, ти„
Невзрачность —непоказність,  ности; ми-
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зёрність, ности. Невзрачный —непо-
казний; непозйрний, мизёрний, мйр-
шавий.

Невзыскательность —иевигадливість, во-

сти; невиможність, ности; незабагли-
вість, вости; лрбстість, стости. Невзы-
скательный —невнгадливий, невимбж-
ндй, незабагливий, прбстий.

Невидаль —диво, ва; дивбвина, ни. Вот
невидаль — ото не  бачили.

Невидимость —незрймість, мости; невп-
дймість, мости. Невидимка —небачнпй,
невидимка, ки. [Невидимый —незріѴ

мий, невидампй. Невидный —непоказ-
нйй, непозірний.

Невинность —невпнність, ности; безвйн-
ність, ностп. Невинный —невинпий,
невинуваіиіі, безвинний, безповйнннй,
безневияниіі.

Невкусный — несмачнйй. Невкусно —

несмачно.
Невменяемость —I) неооудністъ, ности;

II) непритомністъ, ности. Невменяе-
мый — I) неос> гдний; II) (без соена-

н и я) —непритбмішй ; (и з с т у п^л е н-
н ы и) — несамоюйтпй (3 р о б н в с я

Тури  несамовйтий).
Невместительный —немісткйй, непаков-

ний.
Невмешательство —невтручання, ння.

Невнимание, невнимательность —I) не-

увага, ги; неуважність, ности; неуваж-
ливість, восгн до кого, чбго; П) за-
недбання, ння чогб. Невнимательный
—неуважний, неуважливий.

Невнятность —невиразність, ности. Нев-
нятный —невиразний, неррзбірний. Го-
ворить невнятно —невиразно говорйтн,
мймрпти, хамаркати, харамаркатн.

Невнятно —невиразно (ІЦ ось в о н а
ще говорила йому та вже
н е в и р а з н о,  н к ш к о м).

Невозвратимый —неповоротнйй.
Невозделанный — необрбблений. Невоз-

деланно —необрбблено.
Невозможность —неспромбга, ги; неспро-

мбжність, ности; незмбга, ги; несйла,
■ ли; неможлйвість, вости. Нет возмож-

ности мне это сделать— неспромбга
мені не зробйти. Невозможный —I) нс-

можлйвий; II) неспромбжний (Не-
спромбжний хати перейти).
Невозможный случай — неможлйвий
вйпадок. Невозможно —неможлйво, не

■ вільно, не спбсіб.
Неволить —невблнти, сйлувати, приму-

шувати, змушувати (Невблити
ні кого  не мбжна).

Невольник —невільник, ка; -ця, ці. Не-
вольнический —невільницький, невіль-
ничий.

Неволя, невольничество —неволя, лі; не-

вбленька, ки; примус, су; сйлування,
ння; невільництво, цтва. Невольный
—невільний. Невольно —ненароком, з

примусу (Ненароком гл&нути
на кого. 3 примусу р о б и т и,
з р о б й т и. щ о).

Невостребованный —непотрёбуваний, не-

-   сирёбуваніий  (вантаж).
Невпопад —не в лад, невлучно, не до

ладу, невгаразд (Щ о не с к а ж е,

що не з р обить, та все й не
д о - л а д у. К о л и м о в н е в л а д, я

з с в 6 іі м назад).
Невредимый — непошкбджений, неупі-

коджений, пілий, цілісінький. Вер-
нулся невредимый —лдлнй, цШсінь-
кий прийшбв. Невредимо — без ушкбдн,
без ушкбдження.

Невыгодность —незискбвність, ности; не-

корйсність, ности. Невыгода —невигб-
да, ди (Й е т а к шкода, як не-

в и г 6 д а). Невыгодный —незискбвний,
некорйсний,  непожйточний.

Невыносимость — нестерпучість, чости;
незнбсність, ности. Невыносимый —

нестерп^чий, незнбсний.
Невыработан н ость —невиробленість, но-

■ сти.   Невыработанный —невйіроблений.
Невыразимость —. невиыбвність, ности;

несказаність, , ности.

Невыразимый — невимбвний, несказа-
ний.  Невыразимо —невиновно,    неска-
ЗЙІІО.

Невыразительность —■ невиразність, но-

сти. Невыразительный —невиразний.
Нега —пёстощі, щів; пёстіння, ння.

Негде —нігде,  ніде,  нема-дё.^
Негашеная известь —неперепалене вапно.

Негласность —негласність, ности; непри-

людність, ногти. Негласный —неиме-

ний, неприлібдний. Негласно —неглас-

но, неприлібдно. Негласный надзор —

негласний догляд.

Негодник —негідник, ка; ледащо, ща;

ледащйця, ці; ланець, нця; лббур, ря.

Негодяй —поганець, нця; паскудник,

ка.

Негодность —нездатність, ности; нікчѳм-

ність, ности; непотрібність, ности.

Негодный— негодящий, негбжий, не-
здатний, непутящий, нелотрібний,
нікчёмний, поганпй, паскудний. Не-
годное —нёгідь, годи; непбтріб, ребу;
пбкидь, ди.

Негодование —об^рення, ння; рёмство,
ства; рёмствування, ння.

Негодовать —обурюватися,    рѳмствувати.

Неграмотность —неписьмённість, ности.

Ликвидировать украинскую неграмот-
ность —ліішідувати     украінсвку     не-
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письмённість. Неграмотный —непнсь-

мённий.    Ликвидация  безграмотности
(л и к б е з) —ліквідація неписьмённо-
оти (лышеп). неграмотно —непись-

мённо.
Недалекость —недалёкість, кости. Неда-

лекий —I) недалёкий, неподалёкий;
II) недо^мкуватий, недоумок, благёнь-
:ішй, плохенький. Недалеко —недалё-
ко, недалечко.

Недальновидность — недалекоглядність,
ности; 'корогкоглядніоть, ности. Не-
дальновидный —недалекоглядний, ко-
роткоглядний.

Недаром —недарма, недаром, недарёмне.
Недвижимость — нерухбмість, мости;

нерухбме майнб. Недвижимый— неру-

хомий. Недвижный — непорунший.
Недвижимо, недвижно —нерухбмо, не-

порупшо.
Недействительность —недійсність, ности.

Недействительный —недійсний.
Неделимость —неподільність, ности. Не-

делимый —неподільний. Неделимое —

неділйме, неподільне.
Неделя —тиждень, жня. Неделю прово-

дить —тижнювати. Через неделю —че-

рез тиждень, за тйжденъ (Ч о р е з

тиждень молод и щі коров ай
м і с й л и).

Недельный —непутящий, недодільний,
не до діла, не до речи. Недельный —

тижнёвий.
Недеятельность —недіяльність, ности; не-

чйнність, ности. Недеятельный —неді-
яльнпй, нечйнний.

Недобитый —недобиток,  тка.

Недобор —недобір,  бору;  недоплата,  ти.

Недоброжелатель —незичливень, вня; не-

доброзйчливець, ^вдя. Недоброжела-
тельный —незичлйвий, недоброзйчли-
вий. Недоброжелательство —незичлй-
вістъ, вости; нёдоброзйчливість, во-
сти.

Недобросовестность —несумлінність, но-

сти; недобросбвісність, ностн; несбвіс-
ність, ности. Недобросовестный —не-
сумлінний, недобросбвісний, несбвіе-
ний.

Недоверие, недоверчивость —недовірство,
ства; недовіря, я; неймовірність, но-

. сти. Недоверчивый —неймовірний, не-

довіркуватий, невірливий.
Недовес —недовага,  ги;  непбвна вага.

Недовешивать, недовесить —недоважува-
ти, недоважити.

Недовольство —незадовбленість, ности;

рёмство, ства. Быть недовольным —

ремствувати. Недовольный —неізадовб-
лений, невдовблений.

Недогадливость —недогадливість,    воств.

Недогадливый —недогадливий,   нетям-

кйй.
Недодача— недодання, ння; недодача, чі.
Недоделка —недорбблення", ння.

Недозревать, недозреть —недоспівати, не-

доспіти.
Недозрелый— недоспілий.
Недоимка— недбплатка, ки; недоплат, ту;

недобір, бору. Недоимочный —недоім-

ковий.
Недоимщик —недоплатник, ка.

Недолговечность —недовговічність, ности.

Недолговечный— недовговічний. Недол-
говечно —недовговічно.

Недолеток —недбліток, тка^

Недолюбливать —недрлюбляти, недолюб-
лювати, неполюбляти.

Недомерка,  недомер —недомір, міру.
Недомогание —недуга,  ги.

Недомогать — незд^жати, нед^жати
■(Конфедерат п'й ней, н е з д у-

жае встати. Чоловік більше
р 6 к у н е з д у ж а е).

Недоплата —недоплат, ту; недбплатка,
ки.

Недополучить — недобрали, недовзяти,

недоодёржати, чогб.
Недоработка— недорбблене, ого; недброб,

бу.
Недоразумение — непорозуміння, ння.

Вышло недоразумение —сталося непо-

розуміння.
Недород— недорід, роду (Отав с я н е-

дорід хліба).
Недосмотр —недогляд, ду (Сталося

це  через   твій  недогляд).
Недосмотреть — недоглядіти, недодивй-

тися, чбго.
Недоставать —бракувати, хибувати.
Недостаток —I) (отсутствие чего-

л и б о) —недостача, чі; недостаток,

тку; нестатки, ів; брак, ку; П) (де-
фект) —вада, ди; хйба, б'и; (у лю-

дей, животны х) —ганч, - чу; калі-
нтво, нтва.

Недостаточность— недостатність, ности;

брак, ку; незамбжність, ности. Недо-
статочный —недостатній, замалий, не-

замбжний. Недостаточно —недбсить, не-

дбсталь.
Недостижимость —недосяжністъ,    ности.

Недостижимый — недостйжний.
Недоступность —■ недостѵпність, ности;

неприст^пність, ности. Недоступный—
неприступний.

Недосуг —недозвілля, лля; нікольотвб,
ства (За оцйм нікольствбм і
про людей, забув) Недосужно
—нікбли, нема коли, нема часу.

Недосыпать, недосыпать — недосипати,
недоойпати.
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Недоуздок— оброть, ти; обротька, ки; не-

доуздок, дка.

Недоумевать —I) нетямитп, недомисля-
тися;   II)   (к о л е б а т ь с я)— вагатися.

Недоумение —I) непёвність, ности; cyjtf-
нів, ву; II) вагання, ння; непорозумін-
ня,  ння.

Недочет —недблік, ку; прбгріх, ху.
Недруг —ворог, га; неприятель, ля. Не-

дружелюбный — неприязний (Про-
щай, с в і т е, прощай, земле,

неприязний  краю).
Недуг— недуга, ги. Недужный —недугий,

недужний.

Недуговать —нездужати.
Неестественность — неприрбдніотъ, но-

сти. Неестественный — неприрбдній,
ненатуральний.

Нежданный —■ несподіваний, нежданий,
негаданий. Нежданно — несподівано,
неждано, негадано.

Нежелание —нёхіть, ти; небажання, ння
(Віе з нёііттю це  робить).

Нежели —ніж, аніж; ніж, .жк, над за <що,
кого), од і(чбіго) Луччебулб дів-
чиною, ніж тепера молоди-
цею. Кращий зй тебе. Над
йбго розумнішого не б а ч и в).

Нежение —пёстування, ння; гол^бління,
ння; ніження, ння.

Неженка —пестун, на; пёщеяии, мазун,
на; мазунчик, ка; мазуха, хи; ма-
зушка, ки.

Нежиться —ніжптися, пёститися, пёрту-
вати, голубити кого, що (Д о о б і д у
ніжився в постёлі. Чбм не
р 6 б и ні д і л а, ч о г 6 н.і ж и ш с я?
Добре там пёститися, де піч
велика  та I с т и в а р я т ь).

Нежничать — пёстуватися; (грубо)--
панькашся з жим, чим, ніжитиоя (I
день на тому; про хб див, що

вони все п ё с т у в а я и с я).
Нежность —пёстогці, ів; пестіння, ння;

ніжність, ности.

Нежный —ніжний, тендітний.
Незабвенный —незабутній, вікопбмний.
Незаботливость —недбалість, лости; нед-

байлйвість, вости. Незаботливый— нед-
балий, недбайлйвий. (

Незавидный — аби-яийй, сякий-такий.
Незавидно— ябй-як, сяк-таю.

Независимость— незалёжність, ности; не-
підлёглість, лости. Независимый —не-
залёжний, непідлёглий. Независимость
мысли— незалёжність думки.

Незадолго —незадбвго, донедавно, перёд.
Незаживающий —негбйний,   негбістий.
Незамедлительно— негайно, беззволбчно,

без загайки.

Незаменимость —незамінність, ности. Не-
заменимый —незамінпий.

Незаметный —непомітний. Незаметно--
непомітно.

Незапамятный —предковічний спокон-

вічний. С незапамятных времен — з
давних давен, з несказаних давен,
споконвічно.

Незапятнанный —незаплямбваний (Н е-

заплямбвана репутація).
Незаслуженность —незаслуженість, но-

сти.. Незаслуженный —незаслужений.
Незаслуженно —незаслуясено, не по за-

еду зі,  ні  за  що,  дурно,   безневйнно.
Незатейливость —невигадливість, вости,

нехйтрість, рости; нем^дрість рости.

Незатейливый — невигадливий, нехй-
трий,  неміудрий.

Нездоровится — незду'зкаеться, немб-
жеться.

Нездоровость —нездоровість, вости.
Нездоровый —I) недужий, недужний,

слабйй; II) нездоровий, непогожий.
Нездоровая (несвежая) вода —непого-

жа вода.
Нездоровье —нёміч, мочи; недужністъ,

ности (Я-б і робйла, . та горе
..тяжкё; нёміч моя перешкод-

ж а е).
Незначительность —незначність, ности.

Незначительный —незначнйй. Незначи-
тельно —незначно, трохи, дё-що.

Незыблемо —непорушно, непохйтно, не-

охйбно (Окёлі стояли непо-

рушно).
Незыблемость —непохйтність, ности; не-

лор^шність, ности. Незыблемый —не-
похйтний, непохйбний,    непору шни ft -

Неизбежно —немин$че ѵ

Неизбежность —неминіучість, чости. Не-
избежный —неминучий (Біду^ по-
бачив нем ину чу).

Неизведан н ый —недізнаний, незазнаний,
незбагнёний.

Неизвестность —невідомість, мости; не-

знаність, ности; бёзвість, ти. Неиз-
вестный —невідбмий, незнаний, незвіс-
ний. Неизвестно —невідбмо, незвісно.
Неизвестно где —не знати де; невідбмо
де. Неизвестно сколько — незвісно
скільки.

Неизгладимость^невитравність, ности.
Неизгладимый —невитравний. Это про-
извело на него неизгладимое впечат-
ление —це справило на ньбго неви-
травне враясіння.

Неизлечимость —невид^жливість, вости;
невигбйність, ности. Неизлечимый—
неоцміймий, невидужливий, невигой-
ний.

Неизменимость— незмінність, ности; нз-
одмінність, ности.

14
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Неизменность— незмінність, ности; не-
одміяність,    ности.   Неизменный— не-
змінний, иеодмінний.

Неизмеримый —незмірний, неомірний. _

Неизобразимый —несвазанний, незмальб-
ваний.

Неиссякаемый —невичёрпний, невичер-
нанний.

Неиз'яснимый —нез'яснёний, невйясне-
ний, несказанний.

Неимение —недостача, чі; брак, ку. За
неимением —через брак, через відсут-
ність.

Неимоверный —неймовірний, нечуваний.
Неимущий —незамбжний, незасібний.^не-

достатній (Незамбжне селян-

ство).
Неискренность —нещйрість, рости. Не-

искренный —нещйрий.
Неисправимость —непоправність, ности;

безпорадність, ности. Неисправимый —

несправлёний, непоправний, безпорад-
ний.

Неисправность —I) несправа, ви; не-

спрй.вка, ки; несправність, ности (По-
сиди т ь він навёжіза с в о і н е-
справки); II) недбальство, ства

(Через твое недбальство до-
ж и л й с я, що й істи нічого) Не-
исправный —I) (ч е л о в е к) —несправ-

ний; II) (и р е д м е т)— неналагодже-

ний.

Неистовствовать —шаліти, скаженіти. Не-
истовство —шалёнство, ства; скажё-
ність, ности; несамовйтість, тости. Не-
истовый —шалёний, скажёний, неса-

мовитий (Б і г а л а я к-б и ш а л ё н а.

П'^ний чоловік рівняеться
до шалёного пса). Неистово —

шалёно, скажёно, неоамовйто.
Неистощимый —невиснажний, невичёрп-

ний, неперебраний.
Неисчерпаемость —невичерпність, ности.

Неисчерпаемый —невйчерпаний, неви-
чёрпний.

Неисчислимость —незлічённість,     ности;

незчислённість, ности. Неисчисленный
—незлічний, незчислённий.

Нейтралитет —нейтралитет, ту. Нейтраль-
н ый —нейтральний      (Нейтральні
держав и.     Нейтральні    р 6 з-

ч и н и).
Неказистый —непоказнйй,     неповйдний

іНепоказнйй    з    виду    чоло-

в I к).
Некогда (нет времен и) —ніколи, не-

м& коли, нема часу; (к о г д а-т о) —ко-

лись.     Бывший     некогда — колйш-
ній, я, е.

Некоторый— I) якййсь; II) дё-який, дё-
котрий.

Некрасивый— негарний,   негбжий,   пог&-
ний.

Некролог —некролбг, гу.

Некстати —не до-рёчи, не до-ладу.

Некуда —нікуди, нема кудй, нігде, не-

ма-де.

Неладный —нег&рний, недббрий, злйй.
Неладно —негаразд, зле (Ой нега-

разд г запоріжці, негаразд

в ч и.н й л и).
Неловкость — (неудобство) — неви-

гбда, ди; незр^чність, ности; (мешко-
ватость) —незграбність, ности; (не-
ловк. поло ж.)—ніяковість, вости.

Неловкость в работе —незручність, но-

сти; незгр&бність, ности. Неловкость
при разговоре —ніяковість. Неловкий
{неудобны й)— незручний, невигбд-
ний; (относительнобыстроты)
—неспрйтний, незграбний, ніяіковий,
вайлуватий. Неловко —ніяково, " нія-
кось (Тому й збвсім ніяково
стало).

Нельзя —не мбжна, не вільно. Как нель-

зя лучше, хуже, более —як-найкраще,
яж-найгірше, яж-найбільше. До нельзя

—до кінцА, до краю, до останку, чёреа
край, занадто. Терпел до нельзя —тер-
пів до ост&нку.

Немало —немало, чимало.

Немаловажный —немаловажний, знач-

нйй.
Немалый,-ло —чималий, чимало.

Немедленный —негайний, незагайний.
Предлагаю вам немедленно —пропбнук)
вам негайно. Немедленно представьте

сметные исчисления —негайно подайте
кошторйоні обрахунки. Немедленно,
немедля —негайно, не гмочись, неза-

бавом, небавом.
Немилосердие —немилосёрдість, дости;

немилосёрдя, дя. Немилосердный —не-

милосёрдий. Немилосердно —немило-

сердно (сёрдо). .

Немилость — немйлість, лости; нел&-
ска, ки.

Неминуемость —неминучість, чости. Не-
минуемый —неминучий. Неминуемо —

немин^че.
Немного, немножечко, немножко —неба-

гато, небагацько, небагатёнько, трбхи,
трошки, трішечки, крйшку, крйшечку;
(н е м н о г и е) —мало хто. Немного спу-

стя— трбхи згбдом, незабаром нісля,
невдбвзі. Понемногу, понемножечку

—потрбхи, потрбшку. В немногих сло-

вах —кількомй словами. Не многие по-

нимали его —мало хто розумів йогѳ.

Для немногих —для небагатьбх; немно-

гим —небагатьбм, мало коми.
Чемочь (гл.) —нездужати, слабувати, хо-

рувати на що (н а т и ф, д и ф т е р и т).
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Немочь (сущ.) —нёміч, мочи; слабість,
бости; хорбба, би. Немощный —I) сла-
бни, немічнйи; 11) недужий, безсйлий
(Недуясий х4ти_перейтй).

Немыслимый —неможлйвий, немислй-
мий, незмислёний. Немыслимо —ня-

можлйво. Немыслимо это сделать —це
неможлйво зробити.

Ненавидеть —ненавидіти,  джу, диш.

Ненавистник —ненавидник, ка; ненавк-
дець, дця (Такбго ненавидни-
калюдёйменіщейбй.читине
доводилось). Ненавистный —нена-

висннй, ненавидний. Ненавистливый —

ненависний (3 осталось тільки
ненависне життя)._

Ненадежный —I) квблий, хйрний; II) не-
пёвний, ненадійний. Ненадежный че-

ловек —непёвна, ненадійна людйна.
Ненадлежащий —неналёжний ѵ

Ненадобно, не надо —не треба, непо-

трібно.
Ненадобность —непотрібність, ности. Не-

надобный —непотрібний, безпотрібний.
.Ненадолго —ненадбвго.
Ненаказанно —безкарно.
Ненаказуемость —безкарність, ности. Не-

наказуемый —безкарний.
Ненамеренно —ненавмйсне, ненарбком.

без наміру.
Ненапрасный —недарёмний.
Ненарушимый —непор^шний. Ненаруши-

мо —непорушно. Ненарушимый союз

—непорушна спілка.
Ненастье —негбда, ди; негбдиця, ці;

елъота, тй. Началось ненастье —за-

сльотйлося, занепогбдилося. Ненаст-
ный —негбдяний, сльотавий, слітнг.й.

Ненасытимость, ненасытность — несйт-
ство, ства; нанаісність, ности; нена-

жёрливість, вости; ненажёрність, но-

сти.

Ненасытный, ненасытимый — несйгий,
ненаситний, невситймий, ненаіспий,
ненажёра, ри; ненажёрливий, нена-
жёрний.

Необдуманность —необміркбваність, но-

сти; нерозважність, ности. Необдуман-
ный —необміркбваний, нерозважний.
Необдуманно — необміркбвано, нѳроз-

важно.

Необитаемый — безліодний, незалібдне-
ний, незасёлений.

Необозримость —неоглядність, ности; не-

озбрність, ности;  неосяжність. ности.

Необозримый —неогайднпй,   неозорний.

Необоснованность —неугрунтбваність, но-

сти.

Необразованность —неосвіченість,   ности.

Необразованный —неосвічений.
Необузданность —нестрйманість,     ности;

невпйнність,   новгв-   Необузданный—

нестрйманий,   невпйнний.  Необуздан-
но —нестримано, невнйнно.

Необусловленный —необумбвлений, необ-
ставлений умбвами.

Необходимость —погреба, би; конёчнісіь,
ности. Необходимый —1) потрібний, ко

нёчний; II) неодмінний. Считать не-

обходимым— уважати за потрібне, ува-

жати за конёчну річ. Необходимо—
1) трёба, потрібно; II) кбнче, докбнче,
конёчне. Необходимо доставить сведе.

ния —трёба, потрібно подати відб-
мості.

Необ'емлемый, необ'ятный —необсляший,
незмірний, незмірймий.

Необ'яснимость —невйясненість, ности;
незрозумілють, лости; незрозумілй-
вість, вости; цевясбванісгъ, ности. Не-
об'яс н и мы й—незрозумі ливий, невияс-

нений, незрозумілий, нез'яснёний.
Необыкновенность —незвичайність, но-

сти; надзвичайність, ности. Необыкно-
венный —незвичайний, надзвичайний.
Необыкновенно —надзвичайно, незви-

чайно (Сталося щось надзви-

чайне, дикбв инне---такё, че-

го нікбли не б у в а е. Я к а с ь не-

звичайна сміливість і д у х 6-
в а м і ц ь).

Необязательно —необов'язкбво. Необяза-
тельный —необов'язковий. Необязан-
ный —незобов'азаний.

Неограниченность —необмёженість, но-

сти. Неограниченный —необмёжений,
необмежбваний.

Неодобрение —дбкір, кбру; нагана, ни.

Неодобрительный —докірливий, наган-
ливня. Неодобрительный отзыв — и.і-

ганливнй відзив. Неодобрительное по-

ведение —доганливе повбдження.
Неодолимый —неперембжний, необбрний

(Неперембжна сила тягла ме-

не до праці). Непреодолимо —непе-

рембжно, необбрно.
Неоднократный —неодноразбвий, кілька-

вратній.
Неодушевленный —бездухий, неживйй.
Неожиданность —несподіваність, ности;

несподіванка, ки. Неожиданный —I)
несподіваний, негаданий, нйлрасний,
наглий (Несподіване лихо с к 6-
ілось. Умер наглою смёртю).
Неожиданно —несподівано, негадано,

зненацька, неспогадлно.
Неопомниться —несчугися, нестямитися,

несхаменутися.

Неопределенность — I) невйзначеність,
ности; неозначеність, ности; II) (в от-

ношении между лгодьм и) —ие-
пёвність, ности; невиразність, ностп

(Невиразність почуттіі). Не-
определенный — невйзначений, неви-
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разний, неозначений. Неопределенная
сумма —невйзначена сума (Непёв-
ний чоловік. Невиразна.по-
літика, ві дно си н и). Неопреде-
ленно —неозначно, непёвно, невйзнач-
но. Неопределенное наклонение —діе-
ймённшс, інфіпітйв.

Неопровержимость —незламність, ности;
ненору шність, ности; беззапероченість,
ности. Неопровержимость фактов —

незламність фактів. Неопровержимый
—незламний, непорушний. Неопровер-
жимо —беззаперёчно.

Неопрятность —неохайність, ности; нечё-
пурність, ности. Неопрятный —неохай-
ний, нечепурнйй.

Неопытность — недосвідченість, ности.

Неопытный —недосвідчений (Моло-
да недосвідчена людйна).

Неорганический —неорганічний.
Неосмотрительность —необачність, ности.

Неосмотрительно —необачно (Ж и в ё
хто в світі необачно, тому

нігдб не б уде 'смачно). Неосмо-
трительный —необачний (Необач-
на голов о, від'Іж джаеш в да-

лёк у д о р 6 гу без п о т р і б н о-

го запасу).
Неосновательность —безпідставність, но-

сти; негрунтбвність, ности. Неоснова-
тельный —безпідставний, недоладній,
безоснбвний, негрунтбвний. ^Неоснова-
тельно —безпідставно, недоладньо, без-
оснбвно, негрунтбвно.

Неосторожный — иеоберёжнпй, неібе-
рёжний (Вода вхопйлачбвен
з необерёжним дідом). Неосто-
рожно —необерёжно, неберёжно.

Неосуществимость —нездійснимість, мо-
сти; нездійсненість, ности. Неосуще-
ствимый — нездійснений, нездійснй-
мий (Це проект нездійснй-
м и й).

Неотвратимость — неминучість, чости.

Неотвратимый — неминучий, невідво-
рбтний (Від^ побачив неми-
нучу).

Неоткуда —нівідкіля, нема звідки. Мне
неоткуда ждать помощи —мені нем&з
звідки (нівідкіляі) чекати, сподіватись
допомбги, на допомбгу.

Неотложность — невідклйдність, ности;

нагальність, ности; пйльність, ностп.

Неотложный — невідкладний, нагаль-

ний, дальний, негайний. Неотложное
дело —нагальна, пйльна справа. Эк-
стренная, спешная бумага —негайний
папір, негайне листування.

Неот'емлемый —невідійманий,   неодніма-
ний,   невідбірний,   невідбйраний.   Не- [
от'емлемое право —невідіймане, невід- |
бірне право.

Неохота —нѳхіть, оти; неохота, ти. Не-
охотно —неохоче, знёхотя.

Неощутительный —невідчуваний, непо-

мітний.
Непарный —непарйстий .(Н епарйсті

В О Л Йі, К 6 н і, ч 6 б о т и).
Непартийный —непартійний.
Непереводимый (в ы р а ж е н и е) —непе-

рекладний, не до перекладу.

Неплавкий —петопкшй.
Неплатеж —неплатіж, жу; неллата, ти;

невійплат, ту.

Неплательщик —нешгатільник, ка; не-

платник, ка.

Неплодие —неплідністъ, ности; неродіи-

чість, чости. Неплодный (о живых

существах) — неплідний, яловий;
і(н е ж и в ы х) — неплодючий, неродю

чий (Н е р о д ю ч а земля). Непло-
дородный —неродібчий, яловий.

Неплотный —нещільний. Неплотно —не-
щілъно, на-6слаб.

Непобедимый —неперембясний, непоббр-
ний (На чолі револібціі ста-

ла неперембягна робітнйча'
к л а с а).

Неповинный — невйнний, безневйнний,
неповйнний.

Неповиновение —неслух, ху; неслуіхня-
ність, ности; неслухнянство, ства.

Неповоротливый —неповоротнйй, непово-
роткйй, незграбний, немотбрний, мі-
хуватий, ломакуватий, вайлуватий
(Незграбний як віл до ка-
ре т и).

Непогода —негбда, ди; непогода, ди.

Неподалеку —недалёко.
Неподятливость —непіддатливісгь, вости;

несхйльність, ности; непокірністъ, но-
сти. Неподатливый — непіддатливий,
непокірний, ^несхйдьний; ' (ф и з и ч.

о т н о ш.) —жйлавий, верткий.
Неподвижность —нерухбмість, мости; не-

порушність, ности. Неподвижный —не-

рухбмий, непорушний. Неподвижно—
нерухбмо, непор^шно; (о людях)—
стояти нерухбмо; (о скалах, кам-

нях, домах) —стояти нерухбмо; (о
деревья х) —стояти непор-ѵшно (Н е-
порушно стоять дерева, за-

то р н е н і в с у т 1 н ь).
Неподдельность — щйрість, рости; не-

фалыпйвість, вости; непідпббленість,
ности. Неподдельный —щйрий, не-

фальшйвий, непідрбблений. щйросний.
Неподдельное золото —щйре золото.

Неподдельный смех — непідрбблений,
щйрий сміх.

Неподкупность — непідкупність, ности.

Неподкупная честность — непідк^пна
чёсність.  Неподкупный —непъдкупний.

Неподходящий —непідхбжий; (н е у д о б-
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ный) —незручний, несхідний.  Непод-
ходящая цена —несхідна ціна.

Непозволительность— негбжість, жости;
недозволен] сть, ности. Непозволитель-
ный —негбяогй, недозвблений, невіль-
вий. Непозволительное поведение —не-
гоже, недозвблене повбдження. Непо-
зволительно —недозвблено, невільно.

Непоколебимость —непохйтяість, ностіи.

Непоколебимый — непохйтний, непо-
рушний.

Непомерность —надмір, ру; надмірність,
ности. Непомерный —надмірний, непо-
мірний. Непомерно —надміру, надмір-

но. Непомерно работать —працювата:
над міру.

Непонятливость —нетямучість, чости. Не-
понятливый — нетямкйй, нетям^чий,
нетямущий. Непонятность — незрозу-

мілість, лости. Непонятный —незрозу-
мілий. Непонятно —незрозуміло.

Непорядок —нёлад, ду^ непорядок, дку;
безладдя, ддя; ^гармйдер, ру. Непоря-
дочный —непутягций, непорядний.

Непоседа —непосидючий, непосидячка, ки.

Непосильный —надсвльний. ' Непосильно
—над силу. Непосильная работа —пра-
ця над силу, не під аилу.

Непоследовательность — непослідовність,
ности. Непоследовательный —непослі-
дбвний.

Непослушание — непбслух, х,у; непо-

слушёнство, ства; неслухнянство, ства.
Непосредственность — безпосерёдність.

нооти; прбстість, тости; простота, тй.
Непосредственный — безпосерёдній,
прбстий. Непосредственно ■— безпосе-
рёдньо, просто. Непосредственная
связь —безпосерѳдній  звязбк.

Непостоянный -^- неоталий, непостійний.
неотанівийй. Непостоянство — нести,-
лість, лости; непостійність, ности.

Неправда —неправда, ди.
Неправдивость — неправдйвість, вости;
криводѵшність, ности Неправдивый —

неправдйвий, криводушний. Неправ-
диво —неправдиво, криводушно.

Неправдоподобный — неймовірність, но-
сти,- неправдйвість, вости.

Неправильный —неправильный, хйбний,
невірний.

Неправосудие— крнвбсуд, ду.
Неправота — неправість, вости; неправо-

та, тй.
Неппавый — крйвдпий. несправедлйвий

(Для мёне це кривд на умбваі.
Непредвиденный —непередбачений.     Не-

предвиденные расходы —непередбачені
видатки, витрати.

Непредусмотрительный — непередбачли-
вий, необачний.

Непреклонный  — незлбмний, непохйт-

ний.   Непреклонная   воля —непохйтна
вбля.

Непреложный, непременный — незмін-

ний, конёчний. Непреложный закон

природы —незміннйй закон прпрбди.
Непреложно —незмінно, неодмінно, ко-
нечно.

Непреодолимость —неперембяшість, но-

сти. Непреодолимый ■— неперембжний,
Непреодолимо —неперембжно.

Непрерывный —безперестанний, безупйн-
ний, безугавний; невпйнпий. Непре-
рывно —безперестанно, безугавно, нев-

пйнно, без перерви, без перестанку,

безутгйну. Непрерывно говорить —без-
перестанку балакати. Непрерывно -го-

ворить речь —промовляти без перерви,
неперериваточи.

Неприветливый —непривітний (Н е п р и-

вітно глянули на нас старі,
обдёрті сТІни).

Непривычка —незвйчка, чки. Непривыч-
ный —■ незвйчний, непризвичаений
(Непризвичаений до цьбго
діла).

Непривлекательный —непринадний.
Непригодный —негодящий, непридатний

(Непридатний ні до чбго).
Непригожий —негарний, негбясий (Не-

гожа це для пиття вода). Не-
пригоже —негбже, не годишься (Та й
плакати м е н і негбже).

Неприкосновенность — I) незайманість,
ности; недоторкальність, ности; иедо-

тбрканість, ности; непор^шнісгь, но-

сти; П, непричётність, ности до чбго.
Неприкосновенный — I) незайманий,
недотбрканий, непорушний; II) непри-

чётний до чбго. Неприкосновенный за-

пас —незайманий,  непорушний  запас.

Неприкосновенность  личности  — недо

торкальність особи. Неприкосновенный
до   этого   дела —непричётний   до  піёі   ^

справи.

Неприличие —непристбйність, ности; не-

звичайність, ности. Неприличный —не-
пристбйний, незвичайний, неподббнпй
(Ніхтб про й'бго не скаже не-

звичайногб слова). Неприлично
—непристойно, незвичайно, не слід,
неподобя, не лпчпть; (невежливо)
—не грёчно.

Непримиримость —непримирённість, но-

'сти. Непримиримый —непримирёпнн2,
непримярймий. Непримиримо —непри-

мирённо, непримиримо.^
Непринужденность —невймушеність, но-

сти. Непринужденный —незневёлений,
невймушений. Непринужденно —невй-
мушено; (без принужденпя) —

без примусу. Непринужденно болтать
—невймушено   балакати,  гомопітл.
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Непристойный — непристбйний, негрёч
НИИ.

Неприступность —непристугшістъ, носги.
Неприступный —неприступний,    недо-

с!гупний (Неприст^пні горн).
Непритворность — неприкйдливіегь, во-

сти; неуданість, норти; щврість, рости.
Непритворный— щйрий, неуданий, не-
прикйдливий. Непритворно —щйро, не-

прикйдливо.
Неприязненность —непрйязність,   кости;

ворбжість,   ясости.     Неприязненный —

неприязний, ворожий. Неприязненно —

непрйязно, ворбже.
Неприязнь —неприязнь, ни; ворогування,

ння.
Неприятель —ворог, га; враіг, га; неприя-

тель, ля. Неприятельский— ворбжий,
вражий, непрйятельсышй.

Неприятность — неприемність, ности;
нрйкрість, рости. Неприятний- ненри-
імнин, прйкрий, неліобий (Мені д о-
велось вести при жру роз-

м 6 в у).                         /
Непроводник —непровідник, ка.

Непроглядный —безпроовітній,  я,  в.  Не-
проглядная жизнь —безпросвітнв жит-
тя.

Непродолжительность   —   недовготрива-
лість,  лости;   ^малопротягливість,  во-

сти;   малопротяжність,  ности.   Непро-
должительный —недбвгий,  недовготтпт-
аалий, малопрот'ггливий,   недовгочас-
кий, короткий. В непродолжительном

времени —незабаром, небавом.
Непроездный —непроізіійіі (двір).
Непроизвольность — мимовільність, но-

сти. Непроизвольный — мимовілышй
невільний.  Непроизвольный  поступок
—мимовільний вчйнок. Непроизвольно
—мимовблі, несамбхіть.

Непроизводительность   —  непродуктйв-
ність,    ности.    Непроизводительный —

непродуктивний, марний.    Непроизво-
дительно —непродуктивно,  мирно.  Не-
производительная трата времени —не-

продуктивна витрата часу, марнуван-
ня часу.

Непролазный —непролазннй.
Непромокаемый —непромокнйй, ненромо-

кальний.
Непроницаемость —непронйклпвістъ.   во-

сти; непропускальніеть, ност-и. Неппо-
ницаемый — непронйкливий  непропу-

скальний.
Непроходимость — неирохідність,   пости.

Непрохопимый —нопоохілпйй,     нетгро-

лйянйй. Н^ппоходимый лес —нёпйохід
яйй ліс.  Непроходимая грязь —непро-

лазне болото, тваніока. Непп^ѵопимая

глупость— пепоитопёпна лурнйіія.

Непростителньость — невибачніеть,   но-
сти; непрощённість, ности. Непрости-
тельный —невибачний,    непрощенний
(Г р і х н еп р о щ в н н и й).

Неравенство —нерівність,   ности;   нерів—
ня, ні.

Неравно —а коли, а як,  а мбже, а ву^.
а щб як. Неравно будет —а'-що яж. суда..

Неравный —нерівний.
Неравносторонний —нерівнобічннй.
Нерадение —недбальство, ства.    Нераде-

тельный —недбайливий.
Нерадивець,-вица —недбалець, льця; нѳ-

дбалиця, ці. Нерадивый — недбадий,,-
ледачий.

Нерадивость —недбалість, лости (Ч е р ѳ а-»
т в о.іо н е д б а л і с т ь   о с т а н н ь о I
коняки п о з б у д е м о с ь>.

Неразборчивость —I)   нерозбірність,   но-
сти, нечйткість, кости; II) нерозбірли-
вість,   booth.   Неразборчивый —1)   не-
розбіриий,     невиразний,    . нечитнйй^.
II)   невередлйвий,   невигадливий,   не-
примхлйвий   (Непримхлйвий до>
страви).

Неразвитость — нерозвйненість,   кости.
Неразвитой —нерозвйнений.

Неразговорчивый —неговіркйй, небалак^-
чий, маломбвний.

Нераздельность —■ неподільність, носта.
Нераздельный —нёподільний.

Неразлучность —■ нерозлѵчність,   ности..
Неразлучный —нерозлучний.

Неразменный —нерозмінний.
Неразумие —нербзум, му; нётям, му. Не-

разумный — нерозумний; (грубо) —

дурнйй.
Неразрывный —нерозрйвний.
Нерассудительность — нерозс^дливість^

вости; нерозважніеть, ности.  Нерассу-
дительный —нерозс^дливий, нерозваж-
ний. Нерассудливо —нерозоудливо, не-

розважно.
Нерасположение —неприхйльність, ности.

Нерасположенный —неприхйльний, не-
зичлйвий,  недоброзйчливий.

Нерасчетливость —безрахубність,    ности-

неощадність,  ности.   Нерасчетливый—
безрахубнпй,   неощадний,   неощадли-
вий.

Нерачительный —недбайливий, иеретёль-
иий.

Нерв —нерв,   ва.     Нервность —нёрвністъ,.
ности.  Нервический,  неявный —нервб-
вий  (Н е о в б в а людйяа. Н е р в 6-
в и й в і к).

Нередко —частенько, незрідка.
Нерешимость,  нерешительность — ваган-

ня, ння; незважггсть, ности: незваж-
ливість, вости. Быть в нерешительно-
сти —вагатися.  Нерешительный — не-

зважний, розгадливий, розгадько, ка.
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Неровность —нерівність, ности. Неров-
ный —нерівний.

^Неровня— нерівня, ні (Відчепйся ти
від  мёне, я   тобі нерівня).

Несбыточность —незбутність, ности. Не-
сбыточный— незбутнпй, химёрний, не-
можлйвий.

«Несвойственность — невластйвість, во-
сти. Несвойственный— невластйвий.

Несгибаемый —негнучкйй.
-Несговорчивый —незговірлййий; (пере-

носи о)— крутйй, незгідливий^ (К р у-

тйй на розмбву. Крутйй чо-
ловік, ні до чбго з ним не до-
бал а к а е ш с я).

Несклоняемость —певідмінність, ности.

Несклоняемый— невідмінний (Н е в і д-
мінні частйни мбви).

Несколько —кільки, скільки, скілька, де-
кільжи, трбхи (Пройшлй кільки
к р 6 к і в).

<Неслыханность —нечуваність, ности. Не-
слыханный —нечуваний. Неслыханно—
нечувано.

Неслышный —нечутнйй.
■Несменяемость —незмінність, ности. Не-

сменяемый— незмінний.
Несметн ы й —незлічймий, незлічённий,

неечйслений, несчислённий. Несметно
—незлічймо, незлічённо. Несчисленно
—без ліку, бёзліч.

^Несмотря на —не вважаючи на... Несмо-
тря на неоднократные напоминания —

не вважаючи на кількаразбве нагаду-
вання. Несмотря на то, что —не вважа-

ючи на те, що.
"Несоблюдение —недодёржання, ння.
Несовершенство —неудосконаленість, но-

сти; недокбнаніеть, ности. Несовер-
шенно —нецілкоѣйто, неудосконалено.
Несовершеннолетие- —недолітство, ства;
недолітність, ности; недорбслість, ло-
сти. Несовершеннолетний —недолітній,
неповнолітіпй, недорбслий, недоліток,
тка.

Несовместность —несумісність, ности; не-
згідність, ности; суперёчність, ности.
Несовместный, несовместимый — не-
оуміпний, незгідний, суперёчний.

-Несогласие —незгбда, ди; нелагода, ди;
незлагода, ди (3 г 6 д а б у д у ѳ, не-
згбда руйнуѳ). Несогласный —не-
згідний, нелагідний; (о музыке) —

різнпголбсий. Несогласно ■— незгідно,
неладно, різноголбсо, не в лад, не до
лад^.

Несоизмеримость — непомірність, ности.
Несоизмеримый —непомірний. Несоиз-
меримо большой —непомірно великий.

Несокрушимый —незлбмний. Несокруши-
мо— незлбмно.

Несомненно— без суыніву. Несомненный,

несомнительный —нехйбний, несумнів-
ний.

Несообразительность —нетямучість, чо-

сти; нетямкість, кости; невторбпність,'
ности. Несообразительный — нетяму-

чий, нетямкйй, невторбпний. Несооб-
разный — неподібний, недоладний
(Збвсім недоладні рёчі ч $■ д и

про ц ё).
Несоответственность — невідповідніеть,

ности. Несоответственный: —невідповід-
ний. Несоответственно —невідповідно.

Несоразмерность — непомірніоть, ности.

Несоразмерный —непомірний.
Несостоятельность— неспромбга, ги; не-

спромбжність, ности; нестаток, тку.

Несостоятельн ый —неспромбжний. Не-
состоятельный хозяин —неспромбжнин-
госпбдар. Несостоятельный должник —

пеплатіжпий позичальник.

Неспособность (к чему-либо) — не-

здатність, ности; нездібність, ности;

(слабость) •—■ неадбльність, ности.

Неспособный (к чему) —нездатний до

чбго, нездібний, нездбльний (що аро-
бйти), безкебётний, недотепа, пи. Не-
способный к музыке — нездібний до

МАЗИКИ.
Несправедливость —неправдйвість, вости;

несправе длйвість, вости; неправда, ди.

Несправедливый — неправдйвий, не-

справедлйвий.
Несравненность —непорівняність, ности;

незрівняність, ности. Несравненный —

незрівняний. Несравненно —незрівня-
но, без порівнання.

Нестерпимый —нестерпучий, нестёрпнии.
Нестерпимо —нестерпуче, нестёрпно.

Нести, носить —I) нести, носйти; II) од-

бувати. Нести повинность —одбувати
повйнність. Нести высоко себя —пи-

шатися, вйсоко нестйся, занбситнся,
величатися (Ч и т и б а г а т и й, ч и

гордув&тий, чи вйсоко не-

сётся); (вульг.) — кйрпу гиути,

вйсоко літати. Несется ' молва, слух-
чутка йде. Он все свое несет —він свой
торбчить, проводить.

Несуразность— нісенітниця, ці; нісеніт-
ність, ности. Несуразный —нісенітний.

Несущественный —неістбтний, нес£тній.
Несходность, несходство — несхбжість,

жости; неподібність, ностп. Несходный
—несхбжий, иеподібний. Несходно —

несхоже, неподібно.
Несчастье —нещастя, стя; недбля, лі; бѳа-

щастя, стя; безталйлня, ння; пригбда,
ди; причина, ни; халёпа, пи. Несчаст-
ливый —нещасливий. Несчастный —нв~
щасний, безщасний, бездблыгий, беа-

" таланний, бідолашний, бідолаха, хи
(Ой я нещасний, що маю ді&-
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ти.  Вездбльні  години.  А   ти,
моя     Украіно,     безталанна
вдово, я до тебе літатиму...).

Нет— 1)  нема,  нбмав,  бігма, катма.^ На
нет сошел —звівся, перевівся ні нащо,
звівся  на  нівёць  (Господарство
на нівёць зведбсь).

Нетерпеливость— нетерпливість,    врсти;

нетерплячість,   чости;      нетерплячка,
чки   (3  велико!  нетерплячки
див'йлася    в она    на    далёк і
г а і). Нетерпеливый— нетерплячий, не-
териучий, нетерплйвий. Нетерпеливо —

нетерпляче, нетерплйво.
Нетерпимость— нетёрпність, ности. Рели-

гіозная    нетерпимость— 'релігійна    не-

тёрпність.
Не только— не тільки, не то що (Не то

що   на  селі,  а в  місті  цьогб
незнайдеш).

Нетождественный —иетотояшій.
Неточный — нетбчний;    (неподроб-

н ы й) —недокладний.   Неточно— неточ-

но, недокладно.
Нетронутый —незачёплений, незайманий,

непочатий,   непорушений,   цілйнний.
Нетронутая  степь —цілина.    Нетрону-
тый вопрос —непор^шене питания.

Нетто —нетто.
Неуважение— неповага,. ги; зневага, ги.

Оказать, оказывать неуважение— зне-
важати, зневагу дати (Свою н ё н ь-
к у зневажае, з двора в и г а-
н я е). Неуважительный — зневажний,
зневажливий, невважливий, невартий
уваги. Неуважительные причины —

невважлйві причини. Неуважительное
отношение —зневажливе віднбшення.
Неуважительно —зневажено, зневаж-

ливо.                                       ,

Неувязка— незвязбк, зку; незв'язка, зки.
Неудача —невдача, чі; неталан, ну;  не-

дбля,   лі.   Неудачник —нездатник,   ка;
невдалиця, ці.

Неудержимый— невпйнний, нестрймний.
Неудобность —незручність,  ности;  невй-

гідність,   ности.   Неудобный —невйгід-
ний, незручний. Неудобная іземля —не-

годяща земли.
Неудобоваримый —нестравнйй.
Неудобство —невигбда, ди; невгіддя, ддя;

незручність, ности.
Неудовлетворение —недогбда,   ди;   неза-

довблення,   ння.    Неудовлетворитель-
ный —недостатній,   незадовольняючий.

Неудовольствие —■ незадовблення,   ння.
Высказывать неудовольствие по пово-

ду чего —вислбвлювати незадовблення
з чбго, з приводу чбго.

Неужели, наужто— хіба, невжё, невжёж;
чи вже, чи юж. Неужели видел? —не-

вжё бачив? Неужели ты это сделаешь?

—невясёж ти це зрббиш? Неужто так

—чи тож так.
Неуживчивость —невяшвчивість, вости;

незлагодність, ности. Неуживчивый —

незлагідний, невжйвчивий.
Неуклонность —несхйбність, ности; не-

ухйльніеть, ности. Неуклонный —не-

схйбний, непохйбний, неухйльний.
Неуклончивый —неухйльний. Неуклон-
но —несхйбно, непохйбно, неухйльно.
Предлагаю к неуклонному исполнению

—пропоную неухйльно вйконати, про-

пон^ю до неухйльного виконання.
Неуклюжесть —незграбність, ности; не-

спрйтність, ности. Неуклюжий —не-
зграба, би; незграбний, неспрйтний.

Неукоснительность —незаігайність, ности.
Неулови мый —невловлённнй.
Неумение —невміння, ння; невмілість,

лости. За неумением —не вміючи, не-

знаіочи.
Неумеренность — неломіркбваність, но-

сти. Неумеренный — непоміркбваний,
неуміркбваний.

Неуместность —недорёчністъ, ности. Не-
уместный —недоречний. Неуместно —

недорёчно, не до ладу, не до речи.
Неумолимость — невблаганність, ности

(Смерть невблаган а —в і д н ё і
не в т е ч ё ш). Неумолимый —невбла-
ганний.

Неуплата —неплата,' ти; невйплат, ту.
Неупотребительность —неуважність, но*

сти. Неупотребление — невживання*

ння. Неупотребительный — неужйва-
ний, невжйваний.

Неуправка —невправка, ки (А коли
невправка, то кйнеш серпа.
та  візьмешся  з^а  к 6 с у).

Неустанный — невгавучий, безупйнний„
нестбмний.

Неустановленный— нестанівкйй, невста-

новлений.
Неустойка —недодержка, ки; пеня, ні. _

Неустойчивость —несталістъ, лости; хйб-
кість, кости. Неустойчивый —неста-
лий,   хибкйй,  ХИТКЙЙ.

Неустрашимость — відважність, ности..
Неустрашимый — небоязкйй, ввдваж-

ний, сміливий.                                   ,

Неустройство —безладдя, ддя; безуряд-
дя, ддя; неуряд, ду.

Неуступчивый (отважный) — завзя-
тий;- (у и р я мы й) —впёртий, нездат-
ливий, невступний (3 а в з й т и й як
перец ь, по к и не вййде нагё-
р е ц ь). Неуступчиво —завзято (3 а в-

затоставитисядо   діла).
Неусыпность —невсипучість, чости. Не-

усыпный —невсип^щий (Лихо н ев-
сип у ще). Неусыпно— невсипуще.

Неутешный —нерозважний.



Неутомимость

Неутомимость —невтбмність, ности; нев-

гамбвність, ностж. Неутомимый —нев-

тбмний, невгамбваний, невгамбвний.
Неуявимый — недошкульнйй, невразлй-

вий, невразний.
Нео>ть —нафта, тп. Нефтяной —нафтовий.

Нефтяные остатки — нафтові одёнки.
Нефтепромышленник — нафтяр, ра.

Нефтяной промысел —нафтярство. Не-
фтепровод —нафтопрбвід, вбду.

Нехороший —недббрий, негожий, нехоро-

ший.
Нехотение —нехотіння, ння; нёхіть, хотя.

Нехотя —нехотя, нехотячи, невмйене.
Нецелесообразный —недоцільний. Неце-

лесообразно —недоцільно.
Нечаянность —несподіваність, ности; наг-

ліоть, лости. Нечаянный — несподша-

ннй, наглий. Нечаянная встреча —не-

сподівана з^устріч. Нечаянная смерть,

беда —нагла смерть, біда. Нечаянно —

несподівано, нагло, ненароком, нехо-

тячв.

Нечего —нічого, нема чогб, нема що. Мне
нечего делать —мені нема чогб роби-
ти. Тебе нечего бояться— тобі нема

чогб бодайся. Нечего сказать —нема

що й говорйти.   .

Нечеловеческий —нелібдсыотй. Нечелове-
ческий страх —нелюдсъкий жах, ху.

Нечему —нічому, нема чом£.
Нечетный —нечітний, непарйстий. Нечет-

ное направление —нечітний напрям.

Четное направление —чітний напрям.

Нечистота —нечисть, стн; бруд, ду.

Нечистоплотность —нечистоплбтність, но-

сти. Нечистоплотный — нечистоплбт-
ний.

Нечистый —I) нечйстий; II) брудний. Не-
чист на руку —хапшй.

Нечто —щбсь, дё-що. Нечто нехорошее—

ка-зна-що.

Нечто— хіба, абб.
Нечувствительность — нечулість, лости;

нечутлЯвість, вости. Нечувствитель-
ный —неч^лий, нечутлйвий. Нечув-
ствительно —нечего, нечутливо.

Неявка —неявка, ки.

Ни —ні, ані, не. Ни с места —ані рут.

Ни крошки —ані крюйтки, Ни за что,

ни про что —ні за. що, ні про щб, дар-

ма, дурно. Ни то, ни се —ні не, ні те.

Ни с того, ни с сего —ні з того, ні з

дьбго, з дбброго Дива; ні сіло, ні впало.

Нивелир —нівелір, pa.

Нивелировать —нівелювати, рівняти.
Нигде— нідё, нігдё.
Ниже — нйжче. Нижепоименованный —

нижченазваний. Нижеозначенный—
нижчепоказаний. Нижеподписавший-
ся—той, що нйжче підписався, нижче-

підпйсаний. Мы нижеподписавшиеся—

7                                                Нисхождение

ми, що нйжче підпиоалися, підписані,
нижчепідписані. Нижеприведенный —

нижченавёдений. Нижесказанный—
нижческазаний. Нижеследующий— на-

ступний. Нижеупомянутый — нижче-
згаданий.

Низ —низ, зу; спід ѵ спбду; діл, долу.
Низкий —I) низькйй; II) (по пол о-
жению) — прбстий, незначнйй; III)
поганий, паскудний. Низкий ростом —

низькйй на зріст. Низкий человек-
погана, паскудна людина. Нижний- -

нйжній, низовий, спідній, дблішній.
Низенький —низенький. Низехонько —

низенько, низѳсенько, низісінько. Низ-
коватый — низъкуватий. Низковато —

низькувато. Низкопоклонничать —гну-
ти спину, шапкувати.

Низвергать, низвергнуть — звалювати,
звадйти, спихати, спихнути, скидати,
скйнути, стручувати, струтйти; (м н о-

г и х) —позвалговати, поспихати, по-

скидати, постручувати.

Низвергаться, низвергнуться — рйнути,
спадати, спасти, спадувати, падати,
упасти, кидатися, кйнутися _ нанйз,
унйз. Вода низвергается —вода рйне,
падае.

Низвержение —звергання, ння; скидан-
ня, ння; повалення, ння. Низвержение
капитализма —повалення капіталізму^

Низменность —низина, ни; низовина, ни;
ннзькоділ, дблу; поділ, дблу. Низмен-
ный —■ I) низйнний, припадистий;
П) (перенос н.) —низькйй. Низмен-
ные инстинкты, интересы —животінні
інстйнкти ; інтёреси.

Низовье —низ, зу; понйззя, ззя.
Низость —нйзькість, кости; ййцість, пр-

ети; підлбта, ти. Обнаружил низость —

вйявив нйзькість.
Никакой —ніякий, жадний, жбдний^ жа-

ден, жбден. Никак—I) ніік, ніяким
способом, жадним способом, побитом,
мірою; II) маб^дь, десь, либбнь. Никак
нельзя сделать —ніяк, жадним спосо-

бом не мбжна зро.бйть. Никак он идет

—либбнь він ідё.
Никкелировщик —ніклювальник, ка\
Никкель —нікель, клго.

Никогда —нікбли.
Никто —ніхтб, нікбго.
Никуда —I) нік^ди, нігдё; II) ніиуди,

нідрчбго, нінаіцр. Никуда не пойду—
нікуди не піду. Никуда не годится —

ні до чйго, ні на що не гідний.
Ниоткуда —нізвідки, нізвідкіля.
Нисколько— ані трохи. Нисколько не

боюсь —ані трохи не боюсь.
Ниспадание —спад, ду.

Ниспадать —спадати, спасти.
Нисхождение —>схід,   сходу;   схбдження.



ння. Нисшествие— схбдження, ння;
схбдини, ин. Нисходящий— яжйй схо-
дить, вступнйй.

Нитка —нитка, ки; ниточка, чки; нит-
чйка, ни; (очень толстые) —вал,
лу; рядовина, ни. Нитка мониста—
равбк намйста. Ходить по ниточке—
по струнці ходйти. Ниточный— нитко-
вйй, нйтяний. Нитевидный— ниткува-
тий.   На   живую   нитку— на   швидку

РУКУ-
Ничто, ничего— ніщб, нічого, нічоисшь-

жо. Ничей— нічйй. В ничью— дарма,
нрогульно. Ничего— дарма. Обратить
в НИЧТ о_ обернута, повернута в ні-
вёць. Ничего себе— нічбго собі, нічо-
гёнький. Ничего не поделаешь— нічб-
го не порббиш.

Ничтожность— нікчёмність, ности (Т о
так а. нікчёмність, що й гово-
рйтиневарто заньбго). Ничто-
жество (о л ю д я х) —нікчёмність, но-
ети; нікчёмник, ка; нікчёмниця, пг:
(в е щ ь)— нікчёмниця, ці. Ничтожный
—нікчёмний, невірний (Нікчемно-
го рбду. Нікчёмна людина).
Ничтожным сделаться— 'знітічёмніти

Ничуть— ніяк,   ані-ні,   ні   трішечки,   ні
критики, аніжб.

Нищать —уббжіти,  зуббжіти.
Нищета— уббгість,     гости^     уббжество,

ства; уббзство, ства; злйдні, нів; зли-
дйрство,    ства;    злидённість,    ности.
Нищенство— старпювання    ння;    же-
брацтво,  цтва;   жёбри, рів   (Вт, що
твое старцювання). Нищенский
—старёпький, старчачий,    злидённий,
жебрацький.

Ниший —I) нйщий, білний; II) старрчь,
рця- жебраж, ка. Нищий духом —вбо-
годухий.

Но —алё, та, та алёж.
Новенький, новехонек— новенький, нові-

сінький, новёсенький.
Новизна— новизна, ни; новина, ни. Но-

вичок —hobsk, іка. Нововведение —пост-
на, нй. Новогодний— новотачний. Но-
воизбранный— нрвоббтаннй. Новоиз-
данный —нововйданлй. Новопоселенец
—новосёлець, льця; осадчий, ого. Но-
воприезжий— новопрйбулий. Новосе-
яие —новосілля, лля; новосёлиня, пі;
нова осёля, лі. Новость— новизна, ни;
новина, нй; новинка, ки. Новый —но-
вйй. Новь —цілина ни.

flora— Г) нога, га; ніжка, ки; н?женька\
жи. Быть с кем на короткой ноге —за
панібрата б<ти. Жить на широкую
ногу— широко жйти, на всю губѵ.

Іверх ногами— гораніж, догори нога-
ми, стбрч головбто. Легок на ногу —

жвидкйй, мотбрний.    Протянуть ноги

(умереть) —дуба дата. Со всех ног
побежать— прожбгом побігти, киму-
тись. Упасть в ноги— до ніг упасти;..
II) копил, ла; колбдта, ки.

Нож, ножик— ніж, ножа; новкик, ка; но-
жичок, чка; колодій, к; коло дач, ча;.
(из косы)— кіска, ски. Перочинный*
—цизорик, окладнич'к, чка % Сапож-
ный— кнйп, па; книпёць, идя. Ножи-
ще— ножака, (ки; ножище, ща. (Нож-
ницы —ножиці, дь.

Ножны— піхви, піхбв.
Ноль, нуль— нуль, ля; зеро. Нулевой—

нулевйй.                          ,

Номенклатура— номенклатура, ри. Но-
менклатура товаров— номенклатура то-
варів. Номенклатура счетов главной
книги потребительского общества —но-
менклатура рахунків головнбі книги
спожйвчого товарйства.

Номер— нумер, ра Q&; число, ела (4°).
Нумерация— нумерація, i'i. Нумеровать»
—нумерув&ти,  перезначати.  Нумеров-
ка —нумерування, ння.

Норма— нбрма, ми; правило, ла. Норми-
рованный— нормбваний. Нормирован-
ный день— нормбваний день, придя...
Нормирование— нормування, ння. До-
рожное бюро нормирования— дорбжя*
бюро нормування (ДВА). Нормальный-
__ звичайний, зразжбвий, нормальний.
Нормально— звичайно,   зрачкбво,  нор-

мально.
Нос, носик— ніс нбса; носик, ка; носи-

чок, чка. Драть нос— кирпу гв^ти„
Быть недовольным— нбеом закрутити„
Носок— I) нбсик, ка; II) карпётка, кн.
Носик чайника— носик чайника. Носо-
вой— носовйй. Носовой платок —ху-
сточка, чки; носовичбк; чка.

Носилки— нсіщі, нош; (похоронные)-,
—мари, мар.

Носильщик— ноейльник, ка; носій, ія:.
Носить,-ся— ноейти. Носить имя— звати-

ся. Носится слух, молва— чутка, нѳго-

лбека йдё.
Носка— носіння, ння. Ношение —носіння р

ння; ношения, ння. Ноша— нбша, пгЬ.
Ноша дров— оберѳмок дров. Ноский —

I) міцнйй; II) (к у р и ц а)— несуща. _

Нота —нбта, ти. 'Класть на ноты —заво-
дити в нбта. Дипломатическая нота —

дипломатична нбта. Нотный— нбтовий-
Нотариус— нотйр, ря. Нотариальная кон-

тора— нотаріяльна контбра, контора-
нотарй. Н— ное завещание— нотаріяль
ний спадкбвий запис. Н — ное заявле-
ние —нотарійльна заява. Н —ный акт—

нотарійльний акт.
Ночь, ночка, ноченька —ніч, нбчи; н1чка„

чки; ніченька, ки. Воробьиная ночь —

горобйна ніч. Темная,  глухая ночь —
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глупа ніч. Ночью —ніччю: уночі, ніч-
н6і добй; нічнбю доббю. В ночь под —

ітроти ночи. Прошлой ночью —минулоі

нбчи, тіеі нбчи.^ Ночесь —учорашньоі

нбчи, ттеі ночи, ту ніч. Каждую ночь —

ніч-лл-ніч. що- тг бйіг. Ночевание —яочу-

вання, вшя; нічліг, гу. Ночевать — но-
чувати. Ночлежный— нічліжний. Ноч-
ной —нічнйй,   нічнянйй.

'Прав —I) н6{юв, ву; вдача, чі; натура,

ри; II) звйчай, аю. Нравственность —

моральність, ности. Нравственный —

моральний. Нравоучение —наука, ки;
повчання, ння.

Нравиться —подббатися, до сподбби, до

вподбби б^ти.
*Лужда —I) потреба, би. Нужды нет—

байд^же, дарма, ні^ гадки, і гадки

мало;   II)  нужда,   дй;   нест&ток,  тку

Ф, об, обо —об, в, на (Р о з б и т и с я о б
каиінь, об землю, об с т і н у).
Споткнуться о что —спіткнутися па

що (на поріг, на кзмінь). Рука-
об-руку —рукою до г руки, пбруч. Ду-
мать о ком, чем —думати про кбго, за

кого, про що, за щб. Об .этом —про цё,
ва цё. Обо мне не думайте —про мёне
не думайте, не дбайте. Довольно об
этом —гбді про цё. Переговоры об усло-

■виях— -розмбви за умбви, про умбви.
Жалеть о ком, о чем —жалкувати за

жим, за чим. Дом о трех этажах —бу-
дйнок на три повёрхи. Об эту пору —

лід цго годину, дббу. Обо мне —про

мёне. Просить о ком —проейти за кбго.
ЧОба, обе, обоих —обйдва, обйдві, обод,

обидвбх, оббх. Обоими руками —обомА
руками, обір^ч. Смотри в оба —гляди,

бережйсь, візьмй бчі в руки, оглядай-
ся на зйцні колёса. Обоего пола —одні-
«' й другоі стати. С обеих сторон —з

оббх ббків.
«Обанкрутеть —збанкрутувати, збанкрути-

тися.

Обанкручивать, обанкрутить —збанкр^чу-
вати, збанкрутйги, призвбдити, прн-

звёсти кого до банкротства.
Обаяние —I) чари, р; (состояни е) —

зачарбвання.
Обаятельный — чарівнйч, чарівлйвий.

лринадний, обворожлйвий. Обаятель-
но —чарівно, чарівлйво.

'Обвал —завал, у; зсип, у.

'Обваливать, обвалить —I) обвалювага, об-
валйти, завалювати, завалйти; II) об-
снпати, обсйпата, обкладати, обкла-
оти, обложила.                             /

<Обвара —опара, ри; запара, ри.

(Окрізь     нестатки,     н у ж д ft).
Нужду терпеть— бідувати.

Нуждаться —нуждаться, терпіти нужду,

мата нужду в чім   (Маю нужду: ■

п'я тй копійках). Нуждаюсь в по-

г«і!мм —потрібѵю    до помоги,     пбмочи.
Крайне нуждающийся —нуждённий.

Нужно —потрібно,   трёба.   Нужный —по-

трібний. Очень нужное дело, письма —

пйльна справа, лист. Очень нужное- —

пильне.
Ныне,  нынче— тепёр,  тепёра,  тепёрень-

ки, вйні, нйньки.  Нынешний —тгніпг-
ній, тепёрішній.

Нырянье —поринання,   ння;   впірнання,
ння.

Нырятель —пурнач, ча.

Нырять,  нырнуть —поринати, порйнутн,
пірн^ти.

Обваривание —опарювання, ння; обварю-
вання, ння.

Обваривать, обварить —обпарювати, об-
париБИ, обварювати, обварйтй. Об-
варил руку кипятком— опарив руку

окрЛпом. Обваренный —обпарений, об-
шпарений, обварений.

Обварный, обварной— обварений, зані-
реянй (0 б в а р е н і бублики. 3 а-

парене тісто).
Обведение —обвёдення, ння; обгорбджея-

ня, ння. Обведение забором —обпаркі-
нення, ння.

Обвенчиваться, _ обвенчаться —вінчатиея;
(с о в.)—звінчатися, шлюб узйти в ким.

Обвертка —I) с м. Обвертывание; П) об-
гбртка, ки;^ окладина, ни; окладинка»
н-ки; палятурка, ки.

Обвертывание —обгортання, ння; обвн-
вання, ння; завивания, ння; обмбту-
вання, ння.

Обвертывать, обвертеть, обвернуть-^об-
гортати, обгорнути, обвивата, обвкну-
ти що чим, в що; угортати, угорнути.
увивати, у<вин>ти, завивает, завинути

в що.

Обветшалость —вбтхість, хости; ^старість,
рости; ванепалістъ, лости; благістъ, го-

сти; тряхлість, лости.
Обветшалый —ветхий, старйй, занепа-

лий, благйй, тряхлий. Обветшалое
строение —ветха, стара будбва. Обвет-
шалая одежда —блага, тряхла оде-
жина/

Обветшать —застарітися, юся, йшся, йть-
ся; постарітися, юся, ишся, иться; ва-
непасти.

Обвешивать, обвесить кого —обважуватж.
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обважити;   (о   м н о г.)—пообважувати
кого. Обвешенный —обважений.

Обвешивать,  обвешать —обвішувати,  об-
вішати, обчіплювати, обчепляти.

Обвивание —обвивання, ння;.. повивання,
ння;  оплітання,  ння;    (обматыва-
ние)— обмбтування, ння; обкручуван-
ня, ння; обс^кування, ння.

Обвивка —повій, вою;   обвинения,   ння;
завйнення, ння.

Обвинение— обвинувачення, ння; обвй-
на, ни. Ложное обвинение —наклеп,
пу; обвинувачення облудне. Взводить,
взвесть обвинение на кого —обвинува-
чувати, обвинуватити кого; (пред
судом) — оскаржувати, оскаржити,

позивати, лозвати кого.
Обвинитель —обвйнник,   ка;   виновщик,

ка; винувач, ча.
Обвинительный— обвйнний, винуваль-

ний. Обвинительный акт —акт обвину-
вачення. Обвинительная речь— обвин-
не слбво. Обвинительный приговор—

эасуд, ду.
Обвиняемость —винуваченість, ности; об-

винуваченіетъ, ности.
Обвиняемый —винувачений, обвинуваче-

ний,     пбзваний,     відпбрна ^ сторона
(Пбзваний    не    заперёчував
своеінровйни).

Обвинять, обвинить кого в чем —винйти,
обвинйяи, винуватиет, обвинувачуватп,
обвинуватити кого в чбму; (пред   с у-
д о м)— оскаржувати, оскаржити когб.
Обвиняться,   обвиниться —винуватити-
ся,   обвинувачуватися.   Обвиненный —

I) обвинувачений, оскаржений; II) за-

суджений.
Обвислость —обййслістъ, лости; звйслість,

лости.
Обвислый —обвйслий,    звйслий,    звіше-

ний.
Обводный— обвідний,   обхіднйй,   круго-

вйй, навкблишній. Обводный  канал —

круговйй канал.
Обволакивание —обволікйння, ння; обтя-

гання, ння.
Обволакивать,    обволочь —I)    (что   во-

круг  ч е г о) —обволікати,  обволоктй,
пообволіката що круг чбго; II) (ч т о
ч е м) —обтягати,    обтягтй,    обпинает,
обіпиути,    обіл'ясти.  Небо    обволокло
тучами —нёбо   вкрйло(ся)   (завезлбел)
хмарами.   Поле  обволокло   туманом —

поле вкрйло(ся) туманом.
Обворожение —зачарування, ння.
Обворожитель,-ница —чарівньк,   ка;   ча-

рівнйця, ці.
Обворожительно —чарівно, чарівлйво, ча-

рівнйчо.
Обворожительный— чарівнйй,    чарівкйй,

чарівничий,      чарівлйвий       (Ч 6 р н і

брівки чарівкі. Лйчко чарів-
н й ч е).

Обвязочный— ув'язувальний, в'язалышй-
Обвязывание —обв'язування, ння; увязу-

вання, ння.
Обвязывать,   обвязать —обв'язувати,   об-

в'язата, ув'язувати, ув'язати, зав'яза-
ти.  Обвязать  тюк —ув'язати   пакунок-
Обвязать   голову,   руку   платком— за-
в'язати  (звязати)  голову,  руку  жест-
кою.  Обвязанный— обвязаний, ув'яза-
ний, зав'язаний.

Обгаживать, обгадить— обгйжувати, обги-
дити, обпогашовати, обпоганити, обпа-
скуджувати, обпаск^диет,   обпакости-
та. Обгаженный— обгйджений, обпога-
нений, обпаскуджений.

Обгиб и огиб —I) обгинання, ння; обхід,
ходу; II) кривйй ббвід, воду; кривим
ббрис, су; III) (изгиб реки)— заво-
рот, ту; закрут, гу; коліно, на; лука,
кв. Огиб берега— залім, лому берега.

Обогнутый— обігнутий,   обігнений,   обМ-
дений.

Обгнивать, обгнить— обгнивает, обгнитн
Обгонять,  обогнать— I)  (кого вокруг

ч е г о)— обганяти,   обгбнити,   обігнати
когб круг чбго; II) випереджати, випе-
редити кого, попереджати, поперёдити.
Обгоняться— бігати навйпередки.

Обгорать,   обгореть— обгоряти,    обгоріти,
обпалятися, обпалйтиоя.

Обдавать, обдать— обливати, облита, обіл-
ляти, ізлйвати, злйти. Обдало морозом,
холодом —мороз пройнйв, морозом (хо-
лодом) пройняло, холодом звіялр. Об-
дало жаром, огнем —в жар кинуло,
огнём войпало (сипонуло).

Обдаривание— обдарювання, ння;   обда-
рбвування, ння.

Обдел'ение— недоділ, лу.               -    ■ ■:■■
Обделка— I) см. Обделывание; II) оброб-

ка,  ки;   обрбба,  би;    оправа,  ви;   (в=
одежд е) —обшивка, ки.

Обдель©ание— обрбблювання, ння; врбб-
лювання,  ння;  оправ ляння,^ ння.

Обделывать,  обделать— обробдяти,  обро-
бйти.   Обделанный— обрбблений,   упб-
раний, оправлений.

Обделять, обделить кого— обминает, об-
минути   кого.   Обделенный —покривд-
жений.

Обдергивать,   обдергать,   обдернуть   (о б
р ы в а т ь)— обшмбргувати,   обшмбрга-
ти, обшморгнути;  (отереб лив ат ь,
оправлят ь)— обсмйкувати,    обсм'я-
кати, обсмикнути, обсіпувати, обсіпа-
ти;  (о   м н.)— пообсіпувати.    Обдерги-
вать  колосья — обшмбргувати колосси.
Обдергать воз с сеном, стог —обомика-
ти віз із сіном, стіжок. Обдерни на се-
бе платье— обсмйч на сббі одёжу, об-
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сминайся.  Я те виски  обдергаю — я

тобі чіуба обскубу.
Обдернеть —задерніта, поростй чим.
Обдернять, обдернить —дернувати, задер-

нувата, подернувати.

Обдирала —здарщик, ка; здйрник, ка;
здйрця, рці; дерій, ріи; драпуіга, ги;

драпіжник, ка.

Обдирание —обдирания, ння; здирання,
ння; !.В'Оже, коры и д р.)— луплін-
ня, ння.

Обдирательство —здйрство, ства; здйр-
ництво, цтва; драпіжництво, цтва; лу-
пізство, вства.

Обдирать, ободрать (снимать кору,
кож у) —обдирата, обдёрти, обідрати,
пообдирает; облуплювати, облупйти;
оббілбвувати, оббілувати.

Обдувала— Шахрай, рай; дурйсвіт, та; яу-

ршпбд, да; балам.ут, та.
Обдуманно —розважно, розважливо, з

розвагою.
Обдуманность — обміркбваність, ности;

розміркбваність, ности; обдуманість,
ности; розвага, ги.

Обдумывание, обдумание— обміркбвуван-
ня, ння; обд^мування, ння; обд^ман-
ня, ння; розважання, ння.

Обдумывать, обдумать —обміркбвувати,
обміркувати що, розваясати, розважн-
ти. Обдуманный —обміркбваний. С за-
ранее обдуманным намерением —напе-
рёд (завчасу) зміркувавшись.

Обед —обід, іду. Званый обед —прбханий
обід. Прощальный обед —відхіднйй
обід. Торжественный обед —бёнькёг,
ту. Пригласить к обеду —запрохати,
поклійкати до обіду, до стблу. Обед из
двух блюд— обід на дві страви.

Обедать —обідати, тралезувает.
Обеденный, обедный —обідній, я, е. Обе-

денная пора —обіди, ^обідній час, обід-
ня пора, обідня година'.

Обеднение— збідніння, ння; зубоження,
ння.

Обеднеть— збідніти, забідніти, збіднитп-
ся, збіднішати, зуббжіти, зуббжиетсі.

Обезболивание —знечулювання, ння; ане-

стезування, ння^
Обезболивать —нечулговати, анестезуівати.
Обезвреживание, обезврежение — зне-

шкбджування, ння; знешкбдження,
ння.

Обезвреживать, обезвредить —знешкбд-
жувати, знешкбдити, зневадясувати,

зневадити.
Обеззараживание —знезарёЬкування, ння.
Обеззараживать,    обеззаразить —знезара-

"жувати,  знезаразйти кого,  що.

Обеззараживающий   —   знезаражуваль-

ний.
Обезземеление —збезземёлення, ння.

Обезличение —знеосбблення, ння.

Обезличивать, обезличить —знеосбблюва ■

ти, знеосббита. _

Обезлюдие —абезлшднення, ння; зліод-

нення, ння; вйлюднення, ння. _.

Обезлюдеть — злюдніти, збезлюдніти,
вйлюдніти; (о   м н о г.) —побезлюднітп.

Обезображивать, обезобразить —знекра-
шувати, знекрасити кого, спогангова-
ти, споганити кого. Обезображенный —

споганенпй, знекрашений.
Обезопасить —забезпёчувати,   забезиёчи-

ти когб, що; убезпечати, убезпёчити
'    Обезопасенный —забезлёчений, убезпё-

чений.
Обезоружение —обеззбрбіння, ння. Обе-

зоруживание —обеззбрбювання, ння.
Обезоруживать, обезоружить —обеззбрб-

ювати, обеззбрбіти кого. Обезоружен-
ный —обеззбрбений,  розбрбений.

Обезуметь — збожевбліти, збезгл$здітп,
здуріти, одуріти. Обезумевший^збо-
жеволілий, знавіснілий.'

Обезьян ичанье —малпування, ння.

Обезьянничать —малпувати за кнм.

Обелйваніие —оббілювання кого, чогб.
Оберегать, оберечь —оберегали, оберегги

■кого, що віід кого, чбго, стерегтй, усте-

регтй кбго,  що  від  кого,  чбго.
Оберточный — обгорткбвий, обгортний.

Толстая оберточная бумага —бібула, ли.
Обертывание —обгортання, ння; обертан-

ня, ння.
Обескураживать, обескуражить— бенте-

житщ-збентёясувати, збентёжити когб.
Обеспамятеть —стратити пам'ять, позбу-

тися пам'ята; (лишиться созна-
н и я)— знепритбмніти, стратити при-

тбмність.
Обеспечение (действие, предмет,

слов о) —забезпёчення, ння; забез-
нёка, ки; (зало г)— зар.ука, ки; заста-

ва, ви; убезпёка, кй. Представить что-
либо в обеспечение —покласти (дати)
що-нѳбудь у забезпёчення.

Обеспечивать, обеспечить (кого, чем
или в ч е м) —забезпёчувати, забезпе-
чати когб чим, ком$ що; застере-
гати, застерегтй кому що. Обеспечить
себя куском хлеба —прийти до хліба.

Обеспечивающий —забезпечальний; той,
що забезпёчуе.

Обеспеченный — забезпёчений,   обезпё-
чений, заупевнений.

Обеспечиваемый —забезпёчуваний,   обез-
лёчуваний.

Обесплодеть —знеплідніти,  вйяловіти.
Обеспложивание —знеплідшовання,   ння.

Обеспложивать, обесплодить —знеплідню-
вати, непліднити. Обеспложенный—
знепліднений; (о коров е) —Алова.

Обеспокоивать, обеспокоить —занепокбю-
вати, занепокбіти кого, бентёжити,
турбувати кого чим. Обеспокоенный —
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занепокоений, стурббваний, збентёже-
ний.

Обессиление —знесйлення, ння; вй-
снаження, ння;  висйлювання,  ння.

Обессиливать, обессилить —знесйлювата,
знесйлити, збезсйлювати, збезойлити,
вйснажувати, вйсиажити. Обессилен-
н ы й —внеси лений, івйснажений.

Обесславливать, обесславить — знесла-

влювати, знеславити. Обесславленный
—знеславлений. Быть обесславленным
— у неславі бутя.

Обесцвечение — лозбавлення кбльору,
фарби.

Обесцвечиваться, обесцветиться —позба-
влдаися, позбавитися, позбутися кбль-
ору, фарби.

Обесценение, обесценивание —збезцінен-
ня, ння; знецінення, ння; збезціню-
вання, ння;  знецінювання, ння.

Обесценивать, обесценить —збезцінювати,
збезціниет, знецішовати, знецінити.

Обесчещивать, обесчестить —безчёсетти,
ябезчёстити, ганьбйти, зганьбйти,
зганьбувати. Обесчещенный — збезчё-
щений, зганьблений, зганьббваний.

Обещание— I) (д е й с т в и е)— обіцянка,
ки; обіщання, пня; заріканвя, ння;

II) (обещан.^ предмет, данное

слов о) —обіцянка, ки; обітниця, ці;
обріка, ки; зарік, року; обрік, року.

Давать кому обещание —обітницю ко-

му чинйти. Не сдержать обещания —

схибйти обіцянку, відскбчити від сло-

ва, не додёржати слбва.
Обешать —обіцйти кому що; (н е с о в.)—

обіцювати, обіщати, прирікати кому

що (П р и р і к а ю т о б і свою п о-

шану). Обещать непременно испол-

нить —завірятися. Обещать и не испол-

нить (наем.) —з губи халяву робйти.
Обжалование —оокарженпя, ння; . рё-

курс, су (г а л.).
Обжаловать — оокаряшти; (нес о в.) —

оскаржувати, заскаржити когб, що.

Обжалованный —оскаржений, заскар-

жений.

Обжигание —I) обпікання, ння; обпалю-
вання, < ння; обсмалювання, ння;

обшпарювання, ння; II) випалюван-

ня, ння; вйпал, лу.

Обжигатель,-ница; обжигальщик, -шица —

випалговач, ча; -вачка, чки; вйпаль-
ник, ка; -ниця, ці.

Обжигательный — випалювальний, ви-

пальнйй    (Випалюва льна  піч).
Обжинать, обжать —обжинати, обжата

(Д е-д е на стерні і б у д я к сто-

яв сиротою: обжали бдо-
лаху). Обжатый —обжатий.

Обжирание —обжирання, ння.

Ожора— обжора, ри (о б щ. р.); не-

нажёра, ри (о б щ. р.) ; нрожёра, ри
(о б щ. р.). Обжорливость —обнеерли-
вість, вости; обжйряість, ности.

Обжорливый —обжёрливий, ненажёрли-
вий.

Обзаведение, обзавод, обзаводка — I)
(действие) — завбдження, ння;
(окон ч.) —заведения, ння; справлйн-
ня, ння; отравления, ння; П)
(все, чем обзаводите я) —завб-
динм, ин; завід, вбду.

Обзаводить, обзавести кого чем (с н а б-
жать всем нужным дли хо-
зяйств а) —облалітовувати, облашту-
вати, шравлйти, справити гоеподар-
ство, хазяйство кому; (с о в.) — оха-
аяіінувати когб; <в о о б щ е) —устатку-
вати когб чнм, кому що. Обзаведен -

к ы й —оправлений.
Обзор— I) (действ, от гл. ози-

рать, обозрет ь) —обзирання, ння;
оіглядання, ння; (сов.) —агляд, ду,
II) (изложение обозрени я) —

бгляд, ду; перегляд, ду (Журнал
подав бгляди украінчьікого

письмёнства).
Обзывать, обозвать кого как, чем —

узивата, узвата, прозивати, прозвати
кого чим, як.

Обивание —оббивания, ння; укривання,
ння; шалювання. ння.

Обивать, обить —I) оббивати, оббйти що.
Обивать пороги (часто ходить) —

учащати до кбго. Обитый —оббйтий,
крйтий, ббклёений, обшальбваний.

Обивной —оббивнйй.
Обида— образа, зи; урава, зи; ураз, ѳу

(м. р.); кривда, ди. В обиду давать—
в образу '(кривду) пускали. Не дать
себя в- обиду —не дата себе скрйвдити.

Обидность —образливість, воста; крйвд-
ність, ности; прйкрість, рости.

Обидный— образливий, уразливий, крйв-
дний.

Обидчивость —образливість, вости; ураз-
ливість, вости.

Обидчивый —образливий, уразливий.
Обидчик —крйвдник. ка; покрйвдник, ка;

напасник, ка. Обидчица— крйвднщя,
ці;  покривдниця,  ці;   напасниця,  ні.

Обижать, обидеть —ображати, ображува-
ти, образита, уразити когб, крйвдити,
скрйвдити, покрйвдити когб. Обижен-
но —ображено, уражено, скрйвджено.
Обиженный — ображений, скрнвджѳ-

ний.
Обилие —I) достаток, тку; достала, чі;

рбзкоші, шів; (плодов, цветов,
л и с т ь е в) —ряебта, ти;  ряенбта, ти.

Обиловать —бути багатим на що.



Обильность                                                223                                        Обледенелый

Обильность —-рясність,    ности;     достат-

ність, ности.

Обильный —ряснйй,   буйний,   дрстатній,
розкішний.

Обиняк   (намек,   иносказание) —

натяк, ку. Обиняки —манівці, ців. Без
обиняков —прямо, просто, навпростёць,
без соромА казка.

Обирать, обобрать (собирать) —збйра-
ти, зібрати що; (о плода х) —зрива-

ти, зірвати. Обобрать, что у кого —від-
бирати, відібрати. Обирать кого —об-
бирати, обібрати, обдирата, обдёртл,
обідрати когб.

Обитаемость —I) засёленіеть, ноети; за-

людненість, ности; ізамёлпканість, но

сти; мешкалъність, ности.

Обитаемый— заселений, залібднений, за-

мёшканий, мешкальний.
Обитатель —мёшканець, нця; житёць,

тцй.
Обиход (ѵпотреблени е) —обіхідка,

ки;^ обіхід, ходу; обіхідність, ности;

ужйток, тку. Для своего обихода —для

власного вжйтку. Для домашнего оби-
хода —для  хатнього  вжйтку.

Обиходный— I) щодённий, повсякдённий,
звичайний; П) потрібний, необхід-
ний.

Обкармливать, обкормить —обгодбвувати,
обгодувати кого чим. Обкормленный —

обгодбваний.
Обкатывание —викачуванпя, ння: обкб-

чування, ння.

Обкатывать, обкатать —I) (катать до
округленн я) —обкачувати, обка-
чати, обкруглювати, обкруипйти: Ж)
(обвалят ь) —обкачувати, обкачати;
Ш) (обновлят ь) —об'Іждаеати, об'-
Т-зд'гти, об"ііздити (вбза, шину, жшесо).

Обкладывать, обкласть и обложить —

(класть вокру г) —обкладати, об-
класти, обмбщувати, обмостйти. 06-
клзденный, обложенный —обкладений.
вйкладений, вймощений.

Обклеивать, обклеить — обклёюватп,
обклёіти, обліплювати^ облінйти що,
чим. О^клеяный —обжлёѳний, облінле-
ний, вйклеѳний.

Обклейка —I) обклёговання, ння; об-
ліплювання, ння; II) (чем обкле-
ив а го т)—обклёйка, ки.

Обконопачивэть, обконопатить — об-
пакльбвувати, обпаклговати що.

Обкусывание —обкушування,   ння.

Обкѵсивать. обкусить —обкушувати, об-
кусйти. Обкусанный —обкусаняй.

Эблагание— обклаідання, ння; обляг&ння,
ння; оточування, ння; обступапня,
ння; (взыскивани е) —накладання
на кого.   Облагание   пошлиной —>(н а-

1   лого м) —оподаткбвування кого.

Облагать, обложить —I) (кого чем) —об-
кладати, обікласти, облояшти; jl)
(окружат ь) —облягати, облягтй, отб-
чувати, оточати, оточйти. Облагать, об-
ложить податью (н алого м) —оподат-

кбвувати, оподаткувати кого; (п о ш-
л и н о й) —обмйтитп. Облагаемый —I)
отбчуваний; П) онодаткбвуваний.
Обложенный —I) обкладений, обляже-
ний; II) оподаткбваний.

©благодетельствование — обдарування,
ння кого ласкою, добром; оласкавлен-

ня, ния.

Облагодетельствовать —благодіяти когб,
обдарувата кого ласкою, добрбм. Обла-
годетельствованный —облагодіяний, об-
дарбваний ласкою від кбго.

Облагорожение —ушляхётнення, ння; (о
пород е) —поліпшення, ння.

Облагораживать, облагородить —ушляхот-

нювати,  ушляхётнити  кого   чим.

Облагораживаемый — ушляхётнгований,
поліпшуванжй.

Обладание —посідання чогб; обладувін-
ня, ння; облада, ди; володіння, ння
чим.  Самообладание— самооблада,  ди.

Овладатель —пооідач, ча; волбдар, ря;

владар, ря.

Обладать —посідати що, володіти, обла-
дувати, _ владати, володіти ким, чим,

мати силу над чим.
Облако —хмара, ри; хмарйна, ни. Пери-

стые облака— п!р'ясті хмарп. Кучевые
облака —купчасті хмари. Облако дыму,
пыли —к$рище, ща. Витать в облаках
—захбдити в хмару.

Облапошивать, облапошить —ош^кувата,
ошукАти, облнгувати, облигает, обду-
рювати. обдурйти, обманговати, обма-
кнет. Облапошенный —ошуканий, об-
дурений.

Областной —краевйй, краінний. Област-
ное самоуправление —краевё самовря-

дування, ння.
Область— Г) край, ю; краііна, ни; П) (л е-

р е н о с н о)— царина, ни; ббсяг, гу;
крут, га; ділянка, ки; сфера, ри.

Облачность —хмарність, ности; захма-

рення, ння.
Облачный — I) хмарний, хмурний

(Хм^арне нёбо); II) хмаровйй, хма-
рянйй.

Облегчение — полёгчепия, ння; по-

лёгчіння, ння; улёкшення, ння; полёг-
кіість, кости; полёкша, ші; пільга, гй.
Облегчение   налогов— змёншення   по-

ДЙ.ТКІВ.
Облегчительный —полёкшливий,   попіль-

жлйвий.
Обледенелость —обмёрзлість, лости.
Обледенелый— обмёрзлий, вкрйтий крй-

гою, льбдом.



Облениться 224 Обморок

Облениться —зледащіти, заледащіти, об-
ледащіти.

Облесение —залісення, ння (Залісен-
ня стену).

Облесить—залісйта.
Облещать, облестить—облёщувати, обле-

стйти.
Обливать, облить —обливати, облйти,

обілляти, зливати, злйти.
Облигационный —облігаційний.
Облик (лиц о) —обдшччя, ччя; (о т в л е-

ч е л н о) —образ, зу; нодбба, би; вй-
гляд, ду.    ._

Облинять— вшглиняти, полиняти. Облиня-
лый —вйлинялий, облізлий.

Обличение —виказування, ння; виявлго-

вання, ння.

Обличитель —виказувач, ча; виявник, ка;

докажчик, ка.

Обличительный —виявнйічий, виявнйй.
Обложеніие —обкладання, ння; обложен-

ия, ння; отбчення, ння; обступлення,
ння; накладання, ння; (и а л о г о в) —

оподаткування, ння.

Обложка —I) обкладка, ки; обкладинка,
ки; II) (п р о ц е с с) —обкладання, ння.

Обломок —уламок, мка; відламок, мка;
злбмок, мка; вломок, мка; недолбмок,
мка; окрутила, ни. Обломки —уламки,
ків.

Обмазывание —обмазування, ння; обма-
щування, ння; умазування, ння; об-
шмарбвування, ння.

Обмазывать, обмазать —обмазувата, об-
мазати, обмащувати, обмастйти що,

когб чим.

Обмалеть—змаліти.
Обман —обмана, ни; мана, нй; омана,

ни; обл.уда, ди; ол#да, ди; (г а л.) —

ошуканство, ства; t ошукання, ння.
Явный обман —видима облуда, ошу-
канство. Без обмана —без бшуку.

Обманный— облудний, обманний. Обман-
ным образом —підмйжш.

Обманчиво —обманно, облудно.
Обманчивость —обл^дність, ности; обман-

теть, ности; ошуканство, ства; омйпь-
ність, ности.

Обманчивый — обманний, манлйвий,
блуднйй, злуднйй.

Обманщик —ошуканець, нця; обманник,
нника; дурйсвіт, та; дурилюд, да.

Обманшический, обманщичий —ощукан-

ський, дурисвітський, нгахрайський.
Обманывание —обманювання, ння; обду-

рювання, ння; підмашовання, ння;

ош^кування, ння.

Обмаривать, обмарать —обкалювати, об-
каляти, обпаскуджувати, обпасііудити
чим, увалйти в що.

Обматывание —обмбтування, ння;   обви-

вання, ння; обкручування, ння; змоту-
вання,  ння.

Обматывать, обмотать (вокруг чего-
л и б о) —обмбтувати, обмотает^ що,
чим, круг чбго, обвивати, обвіагути,
обвити, обкручувати,  обкрутйти.

Обмачтовывать, обмачтовать — общоглб-
вувати, общоглувати. Обмачтованный
—общоглбваний.

Обмеление —зміління, ння; помілхння,
ння; помільшання, ння. Обмеление
Днепра —зміління Дніпра.

Обмелеть— зміліти, поміліти, поміль-
шатн. Обмелелый —ізімілілий, помілі-
лий.

Обмен —ббмін, ну; обміна', ни; міньба,
би; заміи, ну; заміна, ни; вймін, ну;
(г а л.) —вйміна, ни. Обмен мыслей,
мнений—ббмін думками. Обмен ве-
ществ —ббмін  річовйн.

Обменивание —обмінювання, ння; замі-
нювання, ння; вимінювання, ння.

Обменивать, обменять, обменить —обмі-
нювати, обмінжги, замінговает, замінй-
ти, зміндаи кого, що на кбго, на що,
вимінговати, вйміняти що, на що, про-
мінговает проміняти що на що. Об-
мененный—обмінений, змінений, вц-

міняний.
Обменный —обмінний, на ббмін призпа-

чений.
Обмер —ббмір, ру;  вймір, ру.

Обмерение, обмеряние— обмірення, ння;
вймірення, ння.

Обмеривание —обмірговання, ння; вимі-
рювання, ння.

Обмеривать, обмерять, обмерить —обмі-
рювати, Обміряти,^ обміряти, вимірю-
вати, виміряти, вйміряти що.

Обминка —обминання, ння; утбптуван-
ня, ння.

Обмозговывать, обмозговать —обмізкбву-
вати, обмізкувати, обміркбвувати, об-
міркувати, що. Обмозгованный —обміз-
кбваний, обміркбваний.

Обмолвить кого (оговорит ь) —обмб-
вити; (н е с о в.)—обмовляти кого.

Обмолвиться —прохопййисн словом, по-
милйтися на ^слбві.

Обмолвка" —помйшка на слбві, помйлка
в речах.

Обмораживать, обморозить (кругом)—
обморбжувати, обморбзиет; (сплошь)
—заморбжувати, заморбзити. Обмора-
живать рыбу —заморбжувати, заморо-
зйта рйбу. Обмороженный —обморбже-
ний, заморбжений.

Обморок —млість, млбети; млость, млб-
сти; умлівання, ння; умління, ння;
зомління, ння; непам'ять, ти; непри-
тбмність, ности. В полуобмороке —на-
півпритбмний.  Очнуться от  обморока



Обморочно

—опритбмніти, прокйнутися, оч^тпти-
оя, прийти до памяти.

Обморочно — млбсно, паморочно.

Обморочный —млбсний, паморочний.
Обмошенничать —обшахрувати, обшахрй-

ти, обшахраіти, обмахлярувати, об-
махбрити.

Обмундировка и обмундирование —умун-

дирування, ння; припорядження, ння;

спорядження, ння.

Обмундировывать, обмундировать —

умундировуваги, умундирувати, при-

поряджати, припорйдити.
Обмывать, обмыть —обмивати, обмйти,

омивати, омйти, змивати, змйти, мй-
ти, помйти; (горячей водо й) —об-
банювати,  оббанити.

Обмылки —змйлини, ил; змйлки, лок;

мйлини, ин; змййки, йок.
Обмылок —змйлок, лка; недбмилок, лка.

Обмяклость —зм'яклість, лости; ном'я-
клість, лости.

Обнаглеть —знахабніти, стати нахабним.
Обнадеживание —убезпечання, ння; по-

давания, ння- ; падіі; запёвшовання, ння.

Обнадеживать, обнадежить (кого чем,
в ч е м) —убезпечати, безпечати, убез-
пёчити, запевнятя, запёвнити когб
чим, в чбму, манйти кого чим.

Обнажать, обнажить —огблювати, оголя-

ет, • оголйти (Осінь оголила

поле). Обнажать, обнажить голову—

здіймати, зндаи, скидает, скйнути
шапку. Обнаженный —огюлйний, гбший.

Обнажение —обгблговання, ння; загблю-
вання, ння; добування, ння.

Обнародование (окон ч.) —оголбшення,
ння; оповіщення, ння.

Обнародывание (действ, длит.) —ого-
лбшування, ння (ппивселіолне); опо-

віщування (привселюдне) чбго, про

що; ознаймбвування, ння.

Обнародывать, ^ обнародовать —оголбшу-
вати, оголосити (привселгодно) що,

про що, ком^, оповіщати, оповістйтн
(привселібдно) що, про що, кому,

перед ким. Обнародованный —оголбше-
ний; оповіщений, ознаймбваний. Мани-
фест обнародован —маніфёст опові-
щено.

Обнаружение —I) відкриття, ття; II) вй-
явлення, ння; вйяв, ву. Обнаружение
виновников —викриттй, ттй; винуват-

ців.
Обнаруживание —I)    відкривання,    ння;

II) виявлювання,    ння;   виказування,

ння; викривання, ння.

/            Обнимать, обнять,    об'ять —обій(ні)мати,
обійняти, обняти, (о м н о г.) —пообій-
мати, пригортати, пригорн^ти кого, що,

(о мно г.) —попритортати. Об'ять не-

об'ятное —осягтй неосяжне.

Сволакиваться

Обновление —онбвлення, ння; понбвлен-
ня, ння; поновління, ння.

Обновлять, обновить —оновляти, оновйти,
поновйти. Возобновлять, возобновить
дом —відбудувати дім, будйнок. Обно-
вить знакомство —поповйти знайб-
мість.

Обобщать, обобщить — узагальнювати,

узагальндаи, узагальнити, що. Обоб-
щенный —узагальнений. Обобщенный
вывод —узагальнений вйсновок.

Обобщение —узагальнення, ння.

Обобществлен ие —усуспільнення,   ння.

Обогащать, обогатить — зібагачувати, зба-
гачати, багатйти; (с о в.)—збагатйш
кого, що чим.

Обогащаться, обогатиться чем —вбагачу-
ватися, збагачатися на що, багатйтися
з чбго, чим,  багатіти на що, з чбго.

Обогащение —з(у)багачення, ння; бага-
тіння, ння.

Обогревание —огріванпя,  ння.

Обогревательный —огрівальний. Обогре-
вательная печка —огрівальна грубка.

Обогревать, обогреть —о(у)грівати, о(у)-
гріти, перег.рівйти, перегріти когб, ню

чим; (о мно г.) —поо(б)грівати, повгрі-
вати.

Ободрение —шдбадьбрення, ння; осмілен-
вя, ння; ізаохбчення, ввя; заохбта, ти;

(дли т.) —підбадьбрювання, ння; осмі-
лювання, ння; заохбчування, ння.

Ободрительный — підбадьорливий, за-

охбтливий, похвальвий.

Ободрять, ободрить —• підбадьбрювати,
підбадьбрити, бадьорйти, осмілювати.
осмілдаи, осмілити.

Обое —обое (оббх, оббм, обома, оббх).
Обоеполый —двостатёвий.
Обоесторонний —оболільний.
Обожатель —I) оббжувач, ча; обожёствен-

ник, ка; II) рёвний, палнйй, закбха-
нець, нця.

Обозначение —визначення, ння, означен-
ия, ння; назначевня, ння; позначен-

ня, ння; значения, ння.
Обозревание, обозрение —I) бгляд, ду; пе-

регляд, ду; II) оглядання, нвя; озиран-
ия, ння.

Обозреватель —оглядач, ча; оглйдник, ка
Обозревательница — оглйдачка, чки;

оглядниця, ці.
Обозревать, обозреть —озирает, озирнути,

оглядати, оглянути, оглядіти що.

Обои —лшалёри, лер. Бумажные обои —

папербві шпалёри.
Обойма —I) обійма, ми; обіймище, ща;

II) (железнаяскоб а) —вірвант, та.
Оболакивание —обволікання, ння.

Оболакиваться, оболочься —обволікатаоя,
обволоктйся чим.
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Оболгать —оббрехати,  оклёпити когб.
Оболочка —оболбна, ни; оболбнка,   нки;

оболбка, ки;  обгбртка, тки;  загбртка,
тки.    Слизистая    оболочка —слюзівка,
вки. Белковая оболочка —білковйця, ні.

Обольстительный —I)  (з)ваблйвий,  знад-
нвй,   чаріввйй,   чарівлйвий;  II)  (о б-
м а и ч и в ы й,   мни мы й) —оманний.
Обольстительно —зваблйво,     ваблйво,
внйдно.

Обольщать,    обольстить —I)   (о б м а н ьт-
вать лестью) —улёщувати, удеща-
ти, лёстити, улёстити, облёщувати, об-

'   лёстити когб чим; И) (заманивать,
соблазнят ь) —зваблювати,   вабити,
ввабити, знаджувата, знадити, споку-
шати, спокусити.

Обояние  (чувство)— нюх,   ху;   (деи-
ст в и е) —нюхання, ння.

Обонятельный — нгохбвий,   нюхальний.
Обонятельный нерв —нібхальний нелв.

Оборачивание —повертання,   ння;    пер^-
вертання,  ння;   (листков  книги)
—перегортання, ння; (в о ч т о) —пело-
кидання, ння; повертання, ння; обел-
тання, ння на кбго, на що чим.

Оборванность —рбідраність,    ности;    об-
шарпаність, лости.

Оборванный —обідраний,      обшарпапий,
обдёртий.

Оборонитель —оборбнець, нця; оболбнц'',
ді (м. р.); заступник, ника; захйснпіі,
■ка: ниця, ці.

Оборонительный,   обороночный —рборбл-
ний, оборбнчий. Оборонительное поло-

жение —стан оборбнний.
Оборот —I) ббіг, гу; оборот, ту; обертан-

ня, ння. Обороты денежные, торговые
—оборбти грошбві, торгбві (торговёль-
ні);  II)   (головы и т.  п.) —поворіт.
рбту;   Ш)   (изнанка  ткани,   бу-
маги и т. л.) —вйворіт, роггу; зворбт-
ний бік. Смотри  на   обороте —дивиѴь

на зворбтному (на тбму, другому) 66-
ці; див. на зворбті. Дать делу другой
оборот —повернута  справу инакше^

Оборотливость —еплйтність, ности; ѳруч-

ність, ности: йгртюетъ, кости.

Оборотливый —меткий, спрйтний,   зруч-
яий, зворбтливий. Оборотливо —спрйт-
но, зручно.

Оборотный —I) оборбтннй (Оборбтний
капітал); П) відворбтний (Відво-
рбтний бік медали (і).

Оборудывание, оборудование —I) (како-
г о-л ибо дел а) —обор^дування, ння;
облагбджування,   ння;   облагодженяя,
ння;  II)  (завода,    м а с т е л с к о й.
больницы, хозяйства и т. л.)
—опорядкування,  ння;  устаткбвувая-
ня, ння.

Оборудывать,  оборудовать —I)   (какое-

либо    дел о) —оборудовати,   облаго-
джувати, облагодити; II) (снабдить
всем   нужным) — опоряджувати,
опорядити,   устаткбвувати, устаткувй,-
ти що чим. Оборудованный —I) обору-
дуваний, облагоджений; II) опорядже-
ний, устаткбваний.

Обосновывание, обоснование— угрунтбву-
вання,   ння;   обгрунтбвування,   ння;
(о ж о н ч а т.)— обі(у)ігрунігування,   ння.

Обосновывать,   обосновать   (что   чем)
—утрунтбвувати, угрунтувати  що  на
чбму,    обгрунтбвувати,    обгрунтуватн
чим, вивбдити, вйвести з чбго.

Обособление— відокрёмлговання, ння; ві-
дрізнювання, ння;" (оконч.) —відкре-
млення, ння; відрізнення, ння.

Обособленность — окремішність,   ности;
опрічніоть,   ности;   відрізненістъ,   но-
сти; відрубність, ности.

Обособленный— відокрёмлевий, відрізне-
ний, відмежбваний, відосбблений. Обо-
собленно— відокрёмлено,     відрізнено,
відмежбвано, відрубно.

Обострение —загбстрювання, ння; (о к о н-
ч а н.)— загбстоення,. ння.   Обострение
болезни —роз'ятрення хорбби.

Обострять,  обострить —загбстрговати,  за-
гостлйет, гострйти, роз'ятрговати, роз'-
ятрйти.   Обостряемый —загбстргований,
роз'ятрюваний.    Обостренный,— загб-
прений.

Обоюдно— I)   двосторбннв,    двобічно,   в
оббх ббків; II) обопілыю, взаѳмно.

Обоюдность— I)   двосторбнність,   ности;
двобічність,   вости;   ID   обопільність,
ности; взаемність, ности. -

Обоюдоострый— лвосічний, '     обосічний,
гбстрий з  обох ббків.

Обрабатывающий — обрббний.    Обраба-
тывающая   промышленность— обрббпа
промислбвість.

Обработка— обрббка, ки; . обробіток. ткуг
обрбблення, ння; опрацювання, ння.

Обрадовать —зрадувати, урадувати.
Образ —I) (вид, фигура, подобие-,

влешност ь") —ббраз, зѵ: поибба, би;
поехать, ти; постава, ви; П) (с п о с о б>
—лад, ду; спбсіб, собу; чин, чину; роб,,
рббу; пббит, ту. Таким^ образом, сле-
дующим образом —таким чйяом. Ка-
ким образом —якйм чином (епбеобом,
ладом, пббитом, рббом^як, по-якбму.
Известным образом —пёвним ладом.
Наилучшим обоязом — що-найкраще.
Частным образом —приватно, приват-
ним рббом (чином). Образ действия —

поводжёлня, ння: полодіння ; лня. Об-
раз правления —система (спосіб) # уря-
дування. Образ мыслей — напрям

думбк.        #                    ...

Образец —зразок, зка;- зразвць, зця; взір„
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взору; взірёць, рця; взорёць, рця;

приклад, ду.

Образность —ббразність, ности.

Образование —I) (созидание, фор-
мирование) — утвбрювання, ння;
творения, ння; витворювання, ння;

формування, ння; наростання, ^ння;

II) (продукт процесс а) —вйтвір,
■bow; утвір, вору; III) освіта, ти; на-

^ка, ки. Получать образование —осві-
чуватися, освіту, науку здобувати.

Образованность —освіченість, ности.
Образованный (о человеке)' —осві-

чений.
Образовательный — I) формувальниіі,

утвбрговальний, ствбрювалъшій, твбр-
ний; II) освітній. Образовательный
ценз —освітній ценз.

Образумливать, образумить —напоумля-

ти, напоіумити кого. Образумленный —

напоумлений.
Образцовый —зразкбвий, взірцёвий, зраз-

цёвий.
Обратно —назад, поворітьма, навспак,

навідворіть. Обратно пропорциональ-

ный —зворбтно - пропорційний. Итти
обратно —вертатися.

Обратный —поворбтнпй, зворотний, ві-
дворбтний. В обратную сторону —на-

вспак, навпанй.     '

Обращать, обратить— I) (направлять)
—повертатн, повернута, обертати,
обернута, звеотаги, звернѵти; II) (на
ч т о) —гговертати, повернута, ужива,-

ти, вжйти гцо на що; III) (во что) —

перевбдити, перевести на що. Обра-
щаемый —повёртаний, обёртаний на

що, у що.

Обращение — I) (поворачивание
к у д а) —обертання, ння: повертання,

ння; скерування, ння; II) (о б р а щ е-

ние вокруг чег о-л и б о)— круж-

ляння, пня; обептання. ння навколо

(навкругй, окруігй, крѵг) чотб: циртсу-

лювання, ІП) (денег, товаров)—
ббіг, гу; бббіг, гу; циркуляція, nil; об-
ид, ходу; оборбт, ту; обрптання, ння;

IV) (с к е м) —повбдження, ння; пово-

дТння; ння; поведшка, ки. Грубое об-
ращение —незвичайність, ности; невй-
хованість, ности.

Обревизование,-зовка — обревізування,
ння; ревізія, іі.

Обревизовывать, обревизовать —ревізува-
ти, обревізувати когб, що. Обревизо-
ванный —обревізбваний.

Обременение (д л л т.) —обтяжания, ння;

обтажування, ння; (окон ч.) —обтя-
ження, ння.  .

Обременительный —обтяжливий, утяжли-

вий, сутужний, притужний (С у т у ж-

ні о п л а т к и).

Обременять, обременить кого, что —обтя-
жати, обтяжити, о(б)тягчати, о(б)тяг-
чйти, обважувати, обважити.

Обриваться, обриться —обгблюватися, об-
годятися, об(по)голйтися, вйголитися.

Обрисовка —I) обмалювання, ння; П) об-
чёркання, ння.

Обрисовывание —I) обмальбвування, ння;

11) обчёркування, ння.

Обрисовывать, обрисовать —обмальбвува-
ііі, оомалювати, обчёркувати, обчер-
кігути. Обрисованный —обмалъбваний,
обчёркнутий.

Обрисовываться, обрисоваться —обмальб-
вувати, ся; обмалюватися; (на чем)
—вимальовувалася,  вималюватися.

Оброчный —чиншбвий. О. доход —чиншо-

вё, вбго. О. имущество —нерухбме май-
но, добро.

Обругать —налаята, вйлаяти злаяти ко-

го (Одчепйсь од мёне, бо знов

налаю). Обруганный —налаяний, вй-
лаяний.

Обручальный —заручний. Обручальный
обряд —зар^чини, ин. Обручальное
кольцо —обручка, ки.

Обручение —заручини, ин; заручанна

ння.

Обрушивание —обвалювання, ння; зава-

лювання^ ння;  об^рювання, ння.

Обрыв —круча, чі; ^рвйще, ща; урвйсько,
ська;  стрёма, ми.

Обрывать, обрыть —обривати, обрита, об-
кбпувати, обкопати (Овйні обрй-
л и   грядку   н а в к р у г й).

Обрывать, оборвать —I) обривати, обірва-
ти, зривати, зірвати; II) обшматбвува-
ти, обдирати, обдёрти. Оборванный —

обірваний, обскубаний, обмйканий;
(об одежд е) —обшарпаний, обшма-
тбваний, обідраний, обдёртий.

Обрывистый — кручуватий, стрімкйй,
крутоббкий. С обрывистыми берегами
—крутоберёгий, крутоберёжний. Обры-
висто —стрімко, кручувато, крутобѳ-

рёжно, крутоберёжисто, зарвйсто, від-
р^бом.

Обрывок —урйвок, вка; обрйвок, вка.

Обрывочный — урйвковий, урйваний,
уривчастий. Обрывочные известия —

урйвчасті звістки.
Обрюзглость —брѳзклість, лости; одут-

лость, лости.

Обрюзглый —брёзклий, набрёзклий, брев-
кий, брезькйй, задутий, одут(л)ий. Об-
рюзглый от сна —заспаний.

Обрюзгнуть —забрёзкнути, обрёзкнути,
набрякти.

Обрядность —обрядбвість,  вости.

Обрядный, обрядовый —обрядбвий, ри-

туальний.
Обсахаривание —обцукрбвування, ння.
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Обсахаривать, обсахарить— обцукрбвува-
ти, обцукрувати, обцукрйти. Обсаха-
ренный— обцукрбваний.

Обседание —обсідання, ння.
Обсевать, обсечь— обсікати, обсікти, об-

тинати, обтяти. Обсеченный— обсіче-
ний, обтятий.

Обсерватор— обсерватор,   ра;    спостерё-
гач, ча.

Обсерватория— обсерватбрія, гі.
Обсервационный — обсерваційний,   на-

глядний.
Обсервация— обсервація, іі; спостережен-

ня, ння.
Обскурант,-ка— обскурант, та; тка, тки.
Обскурантизм— обскурантизм, му; обску-

ранство, ства.            ,

Обскурантный— обскурантяий;   (г а л.)—
обскурний.

Обследование— доеліджування, ння; до-
хбджеиня, ння чбго.

Обследователь,-ница — дослідувач,   ча;
чка, чки.

Обследывать, обследовать— досліджува-

ти, дослідйти що; доходит чбго. 06-
следываемый— досліджуваний. Обсле-
дованный —досліджений.

Обслуживание— обслугбвування, ння; об-
слугування, ння;  обслуга, ги.

Обслуживать, обслужить— обслугбвува-
ти, обслугувати кого, що; служити ко-
му. Обслуженный— обслугбваний. Об-
служивающая    чем    станция —поста-

.' чальня, ні.
Обставливать, обставлять, обставить—

I) обстав ляти, обставити; (снаб-
жать обстановке й) —обстанов-
ляти, обстановйти.

Обстановка —обстава, ви; обставини, ин;
спряток, тку. Жить при неблагоприят-
ной обстановке —жита в йесприятлп-
вих умовах (обставинах, отбченні).

Обстоятельность— I) докладність, ности;
грунтбвність, ности; II) (п о л о ж н-
т е л ь н о с т ъ)— статёчність, ности.

Обстоятельный— I) докладний, грунтов-
ний, ширбкий. Обстоятельно —доклад-

но, грунтбвно, ширбко.
Обстоятельственный (г рам.) — обстав-

ний.
Обстоятельство —обставина; (чаще во

м н .) —обставини, ин. При каких обсто-
ятельствах —за якйх обставин ѵ При
плохих обстоятельствах —за лихих об-
ставин, при лихій годійні. Взвесить об-
стоятельства— обміркувати, зважити
обставини. По личным, домашним об-
стоятельствам—через особйсті, через
хатні обставини. По независящим об-
стоятельствам —через незалёжні об-
ставини.

Обстоять    (дело    обстой т)—'справа

стоіть з ним, е чим. Все обстоит благо-
получно— усё гаразд, усе добре.

Обсуживание, обсуждение— обміркбву-
вання, ння; обрахбвування, ння; (со-
вмести о е)— обрада, ди; обговорю-
вання, ння.                                         .

Обсуживать, обсуждать, обсудить —обмір-
кбвувати, обміркувати, зміркувати що,
поміркѵвата про що. Обсудить всесто-
ронне— обміркувати з усіх боків, уй-
ма, сторонами. Обсужденный— обмірко-
ваний, обговбрений, ^обрахбваний. ,

Обсчитывание— I)  обмйлка,_ ки; II) оду-
рювання, ння (в рахунках).

Обсчитывать, обсчитать, обчесть— о(б)ду-
рюватіи,    обдурйти    кого,    огулговати,
огулйти (в рахунках). Обсчитанный—
одурений, оголений.

Обсчитываться, обсчитаться, обчесться —

обмилжгися, обмилйтися, помилятися,
помилйтися на чбму (в рахунках).

Обтаптывать,   обтоптать — обтбптувати,
обтоптали.

Обтачивать,    обточить    (у   ш о р и ., с а-
п о ж н.)— обшивали,   шйти;   обсгебнб- .

вувати, обстебнувати.
Обтачивать,    обточить    (на    токари,

с т а н ж е)— обтбчувати,   обточим. Об-
точен н ы й —обтбчений.

Обтерпеться— обвйкнути, . ся; терпіти.
Обтеска, обтесывание —тесания, ння; об-

тісування, ння; кряжування, ння; об-
ру сування, ння.

Обтирание— обтирания, ння.
Обтяжка— обтягання,   ння.   В   обтяжку

(об одежде) (о б т як н о й)— облиплий,
підлйпчастий, облёпчастий.

Обувный — <з)6бувний,     (з)обув'яний,
взувний.            ;            ,

Обувь —взуття, ття; обуття, ття. Переме-
на обуви— перезування, ння; перебу-
вання, ння.     (

Обугливание —обуглювання,    ння;    зву-
глговання,'ння:                           , Ае ,

Обуза— тягар, ра; клопіт, поту; глоба, би.
Сделаться, быть обузой для кого—
стати, бути кому за тягар.

Обуздывание, обуздание— I) загнуздуван-
ня, ння; заигуздення, ння; II) приббр-
кування, ння; приббркання, ння; га-
м'ування, иия; угамування, ння..

Обуздывать, обуздать— I) загнуздувати,
загнуздати; II) (у к р о щ а т ь)— при-
ббркувати, приббркати, гамувати, уга-
мува'ти.                   ,              тт .        д .

Обузданный— I) змуаданий; Ж) прибор-
каний, прискрбмлений.

Обуревать кого, что —поривати, хвилюва-
ти  кого.   Меня  обуревает  злость— зла

менё поривае.
Обусловливать,   обусловить— I)  обмежу-

вати, обмёжити уімювою; Ж) отиновити
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підставу, ставити, стати за щдставу.

Обусловливать,^ обусловить собой что-

либо— спричишнгися, спричйнитися до

чбго; III) (д о г о в о р о м) —вимовл&ти,
вймовити. Обусловленный —I) обмеже-
ний умбвою, умбвлений; II) залёжний
від чбго.

Обусловиться чем —залёжати від чбго,
вихбдити з чбго.

Обучение (чему) —навчання чогб, вчйт-
іі№, ття; наука; ки. Быть в обуче-
нии —б^ти в на$ці. Обучение ремеслу

—навчання ремества.   -

Обхват, охват —обіймище, ща; ббмах, ху;
обійми, ів. В обхват— в обіймище, на
ббмах (Клён у півтора о б і й-
м и щ а).

Обхватывание —обхбплювання, ння; обій-
мання, ння.

Обхватывать, обхватить —обхбплювати,
обхопйти, обіймати, обійняти.

Обход —обхід, ходу; обминка, ки. В об-
ход —в обхід, околяса, околясом. Де-
лать обход (в и у т и)— кругу накида-

ти, надавшги.
Обходительность — ввічлпвіеть, вости;

обіхідливість, вости.

Обходительный —ввічливий до кого, об-
хідливий з ким (Бона обіхідли-
ва з людьми). Обходительно —ввіч-
ливо, обіхідно.

Обходиться, обойтися —I) обхбдитися,
обіхбдитися, обійтйся, перебуватися,
леребувати '(Обхбдимосятйм, що

маемо); II) повбдитися, повёстися,
обхбдитися, обійтйоя з кшм.

Обходный —обхіднйй. Обходная тропин-
ка —манівёць, вця (Ой т и п I д е ш

дорбгою, а я піду манівцё м).
Обхождение —I) обхід, ходу; II) повб-

дження, ння; поведінка, нки.
Обшаривание —нйшпоріння, ння; вини-'

шгдорювання, ння.

Обшаривать, обшарить —нйшпорити, вй-
ншппорити. Обшаренный —вйнишпоре-
ний, вйнирений.

Обшивание —I) обшивания, ння; II)
(о к а й м л и в а н и е) — бблямування,
ння; лямування, ння. Обшивание бах-
ромой —обторбчування, ння; торбчен-
ня, ння. Обшивание кузова телеги лу-

бом —ушивания воза дубом. Обшива-
ние тесом —шалювання, ння.

Обшивать, обшить —I) обшивали, обшй-
ти, пообшивати (Т Р ё б а вето с і м ' іо

о.бшйти, облатати); II) (окай-
м л я т ь) —лямувати, облямбвувати, об-
лямувати.

Обширность —ширбкість, кости; просто-
рість, рости; розлбгість, гости.

Обширный —широкий, простбрий, розлб-
тай,  широкопблий, широкопростбрий,

ширококраій (ПІ ирбка нйва, р о з-
л 6 г і пол», лани ш и р о к о и 6 л і).

Общаться —еднатися,   едиайтися,  водй-
тися, знатися, захбдити з ким; това-

ришувати з ким.

Обще —спільно, вкупі, гуртом.
Общеармейский —загальновійськбвий.
Общегородской —^загалыюміськйй.
Общедоступность    —   затальноприступ-

ність, ности.
Общедоступный — загальноііриступний

Шагальноприступна літера-
т у р а).

Общеизвестность —загальновідбмість, мо-

ста; популярність, ности.

Общеизвестный —загальновідбмий,    всім
відбмий (знаний), популяриий.

Общенародный —всенарбдній, я, е; ціло-
нарбдній, я, е.

Общение —ѳднання, ння; стооунки з ким;
знбеини з. ким; спілкування, ння; то-
варишування,   ння    (Товарйське
еднання.    Межинарбднѳ    е д-

яання).
Общеполезность — загальнокорйсність,

ности.

Общеобразовательный  — загальноосвіт-
ній (ПІ коли з а г а л ь н ск> с в 1 т н i).

Общеполезны й —загальнокорйсний.
Общепонятность — загальнозрозумілість,

лости.
Общепонятный   —   загальнозрозумілий,

всім зрозумілий.
Общепризнанный — загально ;все вйзна-

ний.
Общепринятость — загальновжйваність,

ности.

Общепринятый —загальновжйваний,_ сві-
товйй. Общепринятое мнение— загалъна

думка.   Общепринято —звичайно.   Это
здесь   общепринято —це тут звичайне.

Общераспространенный   —   загальнопо-
шйрений.

Общественность —громадськість,    кости;
суспільність,     ности     (В в о л ю ц і я

громадськости).
Общественный —I)   громадсъкий,   грома'

дяяський,   суспільний.  Общественная
жизнь —громадське, суспільне   життя.
Общественное мнение —громадська (су-
спільна) д ьумка.

Общество —I) громада, ди; громадянство г

ства;  суспільство,  ства;  суспільність г

ности; загал, лу.
Общеуважаемый —загальношаибваний.
Общеукраинский —всеукрашський.
Общеупотребительность — загальновжй-

ваність, ности.
Общеупотребительный   —  загальновжй-

ваний.
Общечеловеческий —вселібдський, загаль-

нолюдський
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Фбщий —1) (совместны й) —спільний,
гуртовйй, сую.упний (Снільне во

лодіння землёю. Гуртов а
праця. Опільна кімната.
Спільна мбв а); II) загальний, по-
спільний. Общее благо —загальне до-
бро. Общее образование —загальна

освіта. В общих чертах —загальяо.
Общий залог —загальний стан.

(Общительность —товарйськість, кости.
'Общительный —товарйський, громадсь-

кий, компанійський (3 йбго това-
рибький хлбпець).

"Общность —спільЯість, носги; поопіль-
ність, ности. Общность интересов —

спільність інтерёсів.
«Об'единеиие —об'еднуванн'Я, ння; поьдну-

вання,      ння;^    групування,      ння;

(окон ч.) —об'ёднання, ння; поеднан-

ня, ння.

Об'единитель —об'ёднувач,    ча;    з'ёдиу-
вач, ча; единйтель, ля.

Об'единять, об'единить — об'ёднувати,
об'еднати, поьднувати, пор тнати, една-

ти, з'еднати, единйти. Об'единяемый
—об'ёднуваний, ноёднуваний. Об'еди-
ненный —об'ёднанпй, поёднаний, з'ёд-
наний.

'Об'единяться, соединиться —об'ёднува-
тися, об'еднатися, поёднуватися, по-
рднатиоя, еднатисч, з'едйатися (Там
я с н і і збрі і тйхіі квіти ѳдна-
ютьс_я в  дйвній  розмбві).

Фб'езд —1) об'ізд. Івду; колування, нн с,і

(X т о к о^л у в а и н я не б о і т ь с я,
той швйдче доііде).

*Об'ездка (л о пт а д и) — виіжджування.

ння; принатурювання, ння.

<Об'езячи к—об'ізта ни, ого.

Об'езживать, об'езжать^ об'ездить —об'із
дйти, об'Зздити, ввіздити, 3'іЗДИТИ
(О 6'J 3 д и в у с і х р б д и ч і в, п о р я-

тунку проха. в —п е порятував

н і х т 6). __

«Об'ект- —об'ёкт, кта.

Об'екггив —об'ект&в, ва.

Об'ективность —об'ектйвність, ности.

Об'ективный,-но — об'ектйвний, об'ек-
тивно.

Об'ем —ббсяг, гу: ббшир, ру. Увеличи-
ваться в об'еме —більшати, шйршати,
тбвщати.

'Об'емный —обсягбвий.
*Об'явительн ый —об'явочний, оповіщаль-

ний.
'•Об'явление, об'явна —оповещения, ння;

оповістка, стки; оголбшення, ння:

бб'явка, вки (В газ'ёті-булб опо-
•R і ш е н н я и т) о й о г б смерть).

'©б'являть, об'явить— оповіщати, опові-
стйти, обвіщати, обвістйта, оголбшува-
ти, оголосжги. Об'являемый —оповгщу-

ваний,  оголбшуваний.  Об'явленный —

■ ■пивіщешій, оголбшений.
Об'являться, об'явиться — з'являтися,

з'янйтися, об'являтися, об'явйтися, да-

тися ч^ти, бачити.
Об'яснение —пояснения, ння; вияснен-

ня, ння; з'ясування, ння; з'ясбвуван-
ня, ння.

Об'яснимый —з'ясбвиий,  вйяснений.
Об'яснитель —поясшовач, ча.

Об'яснительный —пояснювальний, з'ясу-
вальний. Об'яснительное чтение —по-
яснювальне чйтання, ння.

Об'яснять, об'яснить —виясняти, вйясни-
ти, пояснйтн, поясннти, ясувати, з'я-
сбвувати, з'ясувати, яенйти що кому

(Почав виясняти, як с т а л о с я

і вйяснив док ладя о).
Об'ясняться, об'ясниться —вияснятися,

вйяснитися, пояснятися, пояснйтася,
з'ясбвуватися, з'ясуватися.

Об'ятность —оояжність, ности; ширб-
кість, кости; прбстір, стору.

Об'ятный —осяжний.
Об'ить —обійн-йтй, обгорнутп, оповйти.

тговнти, осягати, осягнути що; зсягйу-
тп (Умом обняв землю).

Обыватель —обиватель, ля; мешканець,.
нця.

Обывательск и й —обивательськйй.
Обывательщина —обивательство, ства.

Обыденность —будёнщина, ни; щодёнтци-
на, ни; повсякдёнщина, ни; звичай-
ність, ности.

Обыденщина— щодёнщина, ни; будён-
щина', ни.

Обыкновение —звйчай, чаю; устанбва, ви;

поведінка, нки: поведёнція, ціі; оби-
чай, чаю. По обыкновению —звичайно,
звичма, як звичайно. Сверх обыкно-
вения —над звйчай. Вошло в обыкно-
вение —повёлося.

Обыкновенность —звичайність, ности.

Обыкновенный — звичайний, звйчний.
Обыкновенным образом — звичайно.
Обыкновенно — звичайно, звйчне,
звйкле.

Обыск — I) (для обнаружения
у к р а д# е иного, запрещенно-
го) —трус, су; трусен&ця, ці. Личный
обыск —особисте обтпѵкування, особ&-
стий трус. Домовый обыск —хатній
трус. Поголовный обыск —загальний
трус.

Обыскивание —обшукування, ння.

Обыскивать, обыскать —трусйта, потру-
ойти, струсйги, обпгукуваги, обшукати
кого, що; (находить, найти при
обыск е) —витрушувати, вйтрусити.

Обязан кто—повинен. Обязан кому, че-
му —завдячний кому, чому; вйнен за
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що ком$-, чом^; повинен дякувати (бу-
ти вдачним) кому, чому.

Обязанность —оббв'язок, зку; повйнність,
ности. Считать своею обязанностью —

мати за свій оббв'язок, мата собі за

оббв'язок. Ему вменено в обязанность
—на йбго накладено оббв'язок, повйн-
ність.

Обязательность —I) обов'язкбвість, вости;

П) готбвість, вости; охбчість до- пб-
слуги кому.

Обязательный —обов'язкбвий, доконёч-
ний, невідмінний. Обязательный чело-

век—готбвий, охочий до пбслути ко-

му.   Обязательно —I)   обов'язково,   до-

■ кбнче, доконёчно, невідмінно (До-
кбнче м^шуіе три годйни там

б $ т и); II) люб'язно (Л го б' я з н о по-

яснив мені все).
Обязательство — зобов'язування, ння;

(со в.) —зобов'язання, ння. Обязатель-
ство письменное — 'зобов'язання на

письмі, пйсане зобов'йзання. Обяза-
тельство долговое —зобов'язання бор-
говё.

Обязывать, обязать —оббв'язувати, обо-
в'язати, зобов'язувати, зобов'язати.

Овальность —овальність, ности; округла

довговатість, тости; яйцеватість, тости.

Свальный —овальний, круглодовгастий,
довговастай, яйцеватий.

Овация —овація, ціі.
Овладевать, овладеть кем, чем —опанб-

вувати, опанувати кого, що, запанбву-
вати, запанувати над кзж, посідати,
посісти кого, що, обсідати, обсісти, иа-

лягати, наляттй на кого. Овладевать,
овладеть собой —опанбиувати, опану-

вати себе, запановувати, запанувати

над собою. Овладеть землей, имуще-

ством чьим —посідати, тгосісти чиюсь

землю, мшйнб, добро, добра; заволоді

ти землёю, Майном.
Овладение —опанування кого, чогб; ча-

володіння, ння.

Овощ (чаще мн. овощ и) —городи

на, ни. Овощи, заготовленные в прок

для варки —вари(е)во, ва.                      I
Овощный —бвочевий. Овощная лавочка ,

—крамнйчка з горбдиною, крамнйчка '
бвочёва.

Овцеводство —вівчарство, ства.

Овчар —чабан, на; вівчар, ря.

Овчарня —кошара, ри.
Овчар ск и й —чабанський, вівчарський.
Овчинный —смушёвий, смушкбвий, ему- .

хбвий, линтварёвий; кожушани'й.
Огарок —недбгарок, рка; згарок, рка; не- і

дбпалок, лка.

Огибать, обогнуть —I) (гнуть одну,
вещь зокруг   друго й) —обгина,-

ти, обігнути; II) (обходит ь) —обхб-
дити, обминали.

Оглавление (книги)- —бглав, ву; зміот,.
сту.

Оглавлять, оглавить —писали, написатвг
бглав.

Огласительный —оповісний, оголбений,.
розголбений.

Огласка- —оголбшення, ння; повіщення^
ння; опублікування, ння; оголбека,.
ски; рбзголос, су; слава,- ви.

Оглашать, огласить —оголбшувати, оголо-

сйти, розголбшувати, розголоейти, опо-

віщати, оповістйти, о(роз)публікбвува-
ти, о(роз)публікувати.

Оглашаться, огласиться —о(роз)голбшува~
тися, о(роз)голосйтися, оповіщатися.,
оновістійтися, о(роз)публікбвуватися,,.
о(роз)публікуватися.

Оглушать, оглушить —глушйти, оглушй-
ти, поглушшгти, приглушйти, приглу-

шувати; (у д а р о м) —приголбмшува-
ти, приголбмшити. .

Оглушение —глушіння, ння; приглашен-
ия, ння; прнголбмшоння, ння.

Оглушительный — оглушливий,   оглупг-

ний,    заглушливий, ■ приголбмшений
Оглушительно — оглушливо,   заглущ-

ливо.

Оглядчивость —обачність, ности; оглйд—
ність, ности; оберёжність, ности.

Оглядчивый —обачний, оглядний, обѳ-

рёжний.
Огнедышащий —'(в)оиіедіішний,   (в)огие-

джерёлий.   Огнедышащая   гора— вул-

кан, на.

Огненножидкий — (в)огнеплйнний, огня—

норідийй.
Огнестрельный —огнепальний, огнистий;.

Огнестрельное оружие —огнепальна, от-

нйета збрбя.
Огнеупорность —огнетрива.іг>ть, лости.

Огнеупорний —огнетривалий.

Оговаривать, оговорить — Г) (делать*
о г о в о р к у) —застерегати, застерегтй,.
зазначати, зазначити, завважати, зав—

важити; II) (оклеветать, опоро-

чит ь) —о(б)говбрювати, о(б)говорйттг^
обмбвити, ославляти, ославити-
Ш) (испортить наговоро м) —-

зурбчити, наврбчити когб.
Оговариваться, оговориться —I) застере—

гатися, застерегтйся. Я наперед огово-

рился, что... —я наперёд застерггея,..
що...

Оговор —обмбва, ви; осуда, ди; набалач--
ка, чки.

Оговорочный — застерёжний, застере—

галыгий.
Оголтелый —бісний, розбёщений, розг^г—

каний, налазливий.
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Огораживание —обгорбджування, ння.
Огораживать, огородить —обгорбджуватя,

обгородйти. Огороженный —обгорбдже-
ний.

Огородничество —горбдництво, цтва. За-
ниматься огородничеством — городни-

кувати.
Огородочный —горбдниЦький.
Огородный —горбдній, горбдний. Огород-

ные овощи, огородная земля —горбди-
на, ни; городовина, ни; грядовина, ни.

Огорошить —ошарашити, збйти з панте-
лшку кого, приголбмшити когб, по
тіім'го вдарити.

Огорчительный— прйкрий, сумнйй. Огор-
чительно— прйкро, оумно.

Огорьклый —згірклий.
Ограбить —пограбувати, зграбувати, огра-

бувата.
Ограбление —пограбувапня, ння; зграбу-

вання, ння; о-грабуванпя, ння.
Огранивать, огранить — обгранкбвуватп,

обгранкувати, обшліхтбвувати, обшліх-
тувати. Ограненный ■— обгранкбваний,
обшліхтбваний.

Ограничивание, ограничение —I) обме-
жбвування, ння; обмежування, ння;
-Ж) обмежува'ння, ння; обмёіження,
ння. Ограничение прав женщин— об-
мёження жінбк у праві.

Ограниченно — обмёжено,   обмежбвано.
Ограниченность (узость круго^зо-

р а ) —обмёженість, ности; обмежбва-
ність, ности.

Ограниченн ый —обмёжений, ббмежбва-
ний. Ограниченное пространство —об-
межбвана прбсторонь. Ограниченная
власть —обмёжена (обмежбвана) вла-
да. Ограниченное количество —обмёже-
не число.

Ограничивать, ограничить— I) (пола-
гать границ ы) —обмежбвувати, об-
межувати; (о м и о г.)— пообмёжувати;
П) (стеснять, умерят ь)— обмё-
жувати, обмёжити; (о м н о г.) —пооб-
мёжувати.

Ограничиваться, ограничиться —I) бути
обмёжуваним чим; II) бути обмёже-
ним, обмёжуватися, обмёжитися чим и
на чому. Он этим не ограничился— на
цьбму він не обмёжився, на цьбму
він не став.

Ограничительный— обмёжений, обмежу-
вальний.

Огромность —велнкість, кости; величёз-
ність, ности; ведичённіоть, ности; над-

мірність, ности; безмірність, ности.
Огромный —величёзний, величённий, ве-

ликбнний, здоровённий, здоровёзний,
надмірний, безмірний.

Огрубелый —згрублйй, загрублий, погруб-

лий, (о к о ж е)— зашкорублий, зако-

щублий.
Огрубение— згрубіння, ння; загрубіння,

ння; погрубіння, ння; (нравов) —

здичавіння, ння.
Огулом —гуртом, загалбм, навгул, облом,

мусом, пбспіль. Все огулом— усё гур-
том, усе поспіль.

Одаренность— обдарбвність, ности; іхйст,
хйсту.

Одаривание —обдарбвування, ння; обда-
рювання, ння.

Одаривать, одарять, одарить— обдарову-
вати, обдарувати, обдарита, надарили
кого чим, наділяти, наділйти кому що
й кого чим. Одаренный —обдарбваний.

Одверье —одвірок, рка; (чаще во кн.)
—одвірки, ків.

Одевать, одеть— I) (з)одягати, (з)одягти,
вдягати, вдягги, убирати, убрали, при-
бирали, прибрали.

Одеревенелость — здеревілість, лости;
здерев'янМсть, лости; (оцеп е н е-
л о с т ь) —задуібілФеть, лости; затерп-
лістъ, лости; закляклість, лости.

Одеревенелый— здеревілий, здерев'янь
лий, задубілий, затёрплий, закляклий.

Одеревенеть —здеревіти, здерев'янГти; (о
тел е)—аадубтти; задубніти, еатерп-

(ну)ти, заклякнути.
Одержимость —опанбваність, ности. >

Одержимый — онанбваний, одержимий.
Одержимый болезнью— слабйй, х(в)6-
рий на що.

Одеяло— ліжнйк, ка; укривало, ла; окри-

вало, ла.
Один, одна, одно— один, одна, одно и

однё; (м и.)— одні, одних. Одним оло-
вом —однб слово.

Одинакость, одинаковость — однакість,
кости.

Одинокий — сам6(і)тний, само(і)тний.
Одинокий человек —самітник, ка. Став-
ший одиноким —осамбтнений. осамот-
нілий.Одиноко —самб(і)ітно,  самот&о.

Одиночество —самота, тй; самотйна, ни;
самб(і)таість, ности. В одиночестве—
в самотйні, самотбю, на самоті. Ос-
таться в одиночестве —осамотіти.

Одиночествовать —жйти самотбю, жйти
без сім'і.

Одиночный — одинйчний, поодиничий.
Одиночное заключение —самбтне ув'яз-
нення, самотйнне ув'язнення.

Одичалый— здичілий, здичавілий. Одича-
лые люди —подичілі, подичавілі люди.

Одичать —вдичіти, зличавіти, здйчитися:
(о м н о г и х) —подйчіти, подичавіти, по-

двдитися (Подичіли гуси, що й
додбму не хотить).

Однажды— раз, одного разу, одного ча-
су, одного дня, якбсь. Однажды утром,
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вечером —одного    ранку,    одного  вё-
чора.

Однако, однако-же —одначе, протё, а

протё, (а) втім.
Одноатомный —одноатомний.
Одновременность — одночасність, ности;

рівночасність, ности.

Одновременный —одночасний, рівночас-
ний. Одновременно —одночасно, рівно-
часно.

Однодольный —однопрозябцевий, одно-
часткбвий, однопённий (Р о с л й н и

о дн опённі й двопённі)-
Одноженство —одношлшбність, ности.

Однозвучный —однозвучний, одногучний.
Однозвучно — однозвучно, одногучно

(Одногучне море д у ж е в тём-
ні м^ри плюскотйть).

Одноименн ый —одноймённий.
Однокалиберный —однокаліберний, одно-

го калібру.
Одно к леточ н ы й —одноклітйнний.
Одноколейный — однопутній (О д н о-

п^пя дорога).
Одноконечный — однокінцёвий, однокіп-

частий.
Однократный —одноразбвий.
Однократно —одноразово, раз.
Одноличный   (г р а м.) —одноособбвий.
Одномастность — одномастність, ности;

одномастість, тости.

Одномастный —одномастий, одно! масти.
Одн о мачтовы й —однощбглий.
Одноообразие — одноманітиість, ности;

однаковість, вости; одностайністъ, но-
сти.

Однообразный —одноманітний, одностай-
ний (Одноманітне ж и т т я. Од-

но с т а.\й ний   плюскіт   наст ир-
ного осіннього д о щ fy). Однооб-
разно —одноманітно, одностайно.

Однополенный, однополенные дрова —

шуркбві дрова.
Однородность —одностайність, ности; од-

ноцільність, ности.

Однородный — одностайний, одноціль-
ний.

Односемянодольный — однопрозябцевий,
односім'ячасткбвий.

Односложность —односкладність, ности;
односкладбвість, вости.

Односложный —односкладний, односкла-

дбвий (Олова бувають одно-

складні, як вонйм аготь один
склад). Односложно — односкладно,

односкладбво.
Одностворчатый (о дверях, окнах)

—суцільний. Одностворчатая ракови-

на —одночерёпка, ки.
Односторонний —однобічний '(IB и р 6 б-

лйлись однобічні інтерёси).
Односторонно —однобічно.

Односторонность — однобічність, ности
(Вйявив однобічність С В О 1 X

п 6 г л я д і в).
Однотонность —однотбнність, ности.

Одноцветность — однобарвність, ности;

однокблірність, ности.

Одноцветный — однобарвний, однокблір-
ний.

Одноэтажный — одноповерхбвий (Де-
рев'яний одноповерхбвий
д і м).

Одобрение —I) (хвала) —хвала, ли; по-

хвала, ли; хвалшня, ння; Ж) (дозво-
ление, разрешение) — ухвала,
ли (Ж а це моёі ухвали не б у-
де). С одобрения цензуры —цензура

ухвалйла, за цензурного ухвалою.

Одобрительный — ухвальний, похваль-

ний, хвальний. Одобрительно — по-

хвально, хвально.
Одолевать, одолеть —перемагата, пере-

могтй, змагаги, замогтй, борбти, збо-
рбти, поббрювати, поборота, посідати,
посісти, дужати. попужати (Змага
Іх старість). Печаль, скука одоле-

вает кого —журба, нудьга посідае, бе-
рё кого, налягаѳ на кого. Думы одоле-

вают —думки (гадки) обсідаютъ, обій-
маіоть голову. Бедность одолела—

злйдні посіли, обсіли. Страх одолел —

страх (бстрах) посів кого.

Одоление —нерембга, ги; перевага, ги;

звитяга, ги.
Одолжать, одолжить кому, у кого —пози-

чати, позйчити, вцзичати, вйзичити
кому, у кбго, боргувати, поборгувати
кого й кому, зазичати, зазйчити кого

чим. Одолжить кого чем— позйчити г

вйзичити кому що, зробйти пбслугу
ком^.

Одолжение —ласка, ски; пбслуга, ги. Де-
лать одолжение кому —робйти, чинй-
ти ласку (посл^гу) кому. ^ Сделайте
одолжение —зробіть ласку, будьте лас-

-каві.
Одолжительность — услужність, ности;

посл^жність, ности.

Одолжительный —услужний, поыгужний..
Одумываться, одуматься —роздіумувати-

ся, роздѵматися, одумуватися, оду-

матися, схаменутися.

Одурманивание — одурмашовання, ння;

задурмаиювання, ння; запоморбчуван-
ня, ння; заморбчування, ння.

Одурманивать —одурманюватй, задурма-

нювати.
Одурманиваться — одурманюватися, за-

дурманговатися.

Одурманивающий —задурливий, дурман-

ний, запаморочливий.
Одурь —дур, ру; бдур, ру; запаморбчен-

ня, ння.
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(Одурять,  одурить— задурювати,  задури-
ти, обморбчувати, обморочйти, запамо-
рочувати,   запаморочити.   Одуряющий
—задурливий, дурманний запамороч-

ний.
Одухотворение, одухотворенность — оду-

хотвбрення, цня; одухотвбреність, но-

сти.
■Одухотворять, одухотворить — духотвб-

рити, надйхати, надихнути кого; (во-
одушевит ь)— піднбсити,    піднёсти
кого. Одухотворенный — одухотворе-
ний, надхнёний.^

«Одушевление —ожйвлювання, ння; ожив-
ления, ння.

Одушевлять,    одушевить —  оживляти,
оживйти когб, додавали, додати духу
(сйли) кому,   надйхати,   над(и)хнути
ногб, що  чим, піднбсити, піднёсти ко-
гб (В ад и хну в гнівом співи,  а
мармур життям). Одушевленный
литвйй,' живбтиий,  піднёсений.    Оду-
шевленный предмет —жива річ.

Одушевляться, одушевиться — оживля-
ется,  оживитися,  набиратися,  набра-
тися духу (сйли).

Ожерелье   (из   кораллов) —намйсто,
ста (Добре намйсто); (из монет
и к р е с т и к о в)— згарда,  ди;  лучка,

чки; уклад, ду. ,

Ожерельице —намистечко, чка;    корали-
ки, ків.

Ожестелый — затвёрд(І)лий,   зашкуруб-
лий, затужавілий.

Ожестение —затвердіиня, ння; зашкаруб-
нення, ння; затужавіння, ння.

Оіжестклый — зашкорублий, затвёрд(і)-
лий.

Ожесткнуть — затвёрдпути, затвердіти,
шкарубнути, затужавіти.

Ожесточать, ожесточить —робйги (зробй-
ти) жорстбким, озвіряти, озвірйти ко-
гб, знемилосерджувати, знемилосёрди-
та кого.  Несчастье ожесточает людей
—нещастя рббить ліодёй жорстбкими.

-Ожесточение —жорстбіасть, кости; неми-
лосёрдність, ности; запёклість, лостя;
зажёртість, тости; озвіреність, ности.

Ожесточенный — немилосёрдний, запёк-
лий, озвірений, лютий, зажёртий.

Оживление — і) оживления,   ння;   бжив-
ління, ння; віджйвлення, ння; Л) жва-

вість, вости.
Оживленность —жвавість, вости; жйвість,

вости.

'Оживлять, оживить —1Mb оскрешать)
—оживляти, оживйти, відживляти,
відживйгіі; (о многих) —пооживля-

ти, повіджявляти кого; Ж) (сооб-
щать бодроѳть) — підживлйти,
пздживйти, ожвавлюваги, ожвавити.

Ожіивотворение (природы) — в(від)-
живлірваиня (природя), надавання
жнття.

Оживотворять,   оживотворить --- ЖИВИ-ТИ,
оживляти,     оживйти,     животворйти,
оживотворяли, оживотвбрити, надава-

ти, надати житт&.
Ожидание — дожидання, ння; ждання,

ння; чекання, ння; очікування, ння
чогб і на що; сподівашія, ння; споді-
ванка, ки. Сверх нашего ожидания—
над наше сподівання, ння; несподіла-
но, негадано для нас.

Ожидать кого, чего— ждати,    дожидали,
ся;  зажидати кого, чогб, чекати, очі-
кувати,  сподіватися кого,  чогб й на
кого, на що. Ожидать очереди —застб-
ювати (засйджувати) чергй, ждати на
чёргу.   Ожидаемый,   ожиданный —спо-
діваний, очікуваний. Ожидаемый уро-
жай —сподіваний врожай.

Ожирелость —розгладлість, лости.
Ожирелый —розгладлий.
Ожирение —розгладнення, ння.
Ожиреть —розгладнути, вгладнити, обро-

сга салом.
Озабочение —заклопбтання, ння;    затур-

бування, ння; стурбовання, ння.^

Озабоченно — заклопбтано, затурббвано,
клопотливо.

Озабоченность — заклопбтаність, ности;

затурббваність, ности.

Озабочивать,    озаботить —клопотати, ва-
клопотати, склопотати, турбувати, за-
турбувати кого чим, зав давали, завді-
ти клбпоту кому. Озабоченный —закло-
пбтаний, затурббваний.

Озабочиваться, озаботиться чем —клопо-
тати, ся; поклопотати, ся; турбувати-
ся, потурбуватися про що, за що, чим.

Озаглавливать,   озаглавить —давали,   да-
та   назву   (заголовок),   називати,   на-
звали, затитулбвувати,    затитулувати.
Озаглавленный — названий, затитулб-
ваний.

Озадачивать, озадачить — ^заморбчувати,
заморочйти, збивати, збйта з пантелй-
к/у,      спантелнчѵвати,     спантелйчити
когб. Озадаченный — спантелнчений,
збйтий з пантелйку, заморбчений.

Оздоравливать, ^ оздороветь — оздоровля-

тися, оздоровйтися, оздоровіти. од^ жу-
вати, одужати, вщгужувати, вйдужати,
вйчуняти.

Оздоравливать, оздоровлять, оздоровить
—оздоровляти,  оздорбвити.    Оздоров-
ленный —оздорбвлений.

Оздоровление — I)   оздорбвлення,   ння;
II) одужання, ння; видужання, ння.

Озирание —оглядання,    ння;    озирания,
ння;  розглядання,  ння;    роззирання,

ння.
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Озираться —оглядатаоя, оглянутиоя, роз

зиратися,   роззириутися,   розглядати-

ся, розглянутгися на що.

Озлоблен и е-^зло, зла; злбба, би; злість,
злбохи; ліЬтість, тости.

Озлоблять,  озлобить —  озляти,  ОЗЛЙТН,
розлібчувати,   розлютйги,   роз'ятрюва-
ти,   роз'ятрити.   Озлобленный —розлкі-
чений, роз'ятрений.

Озлобляться, озлобиться —озлятися, озлй-
тися, узлйтися, злобу взяти на кбго.

Ознакомление — ознайбмлювання,   ння;

ознайбмлення, ння; обізнавання, ння,

обізнання, ння з чим.

Ознакомливать, ознакомить —I) (кого с

чем) — знайбмити,    ознайбмлювати,
ознайбмити кого з чим; Ж) знайбмити,
познайбмити кого з чим. Ознакомлен-
ный— ознайбмлений, обізнаний,  знай-
бмий з чим.

OohahbfcKihbdVbCH,. ознакомиться с кем, с

чем — ознайбмлюватася,  знайбмитися,
обізнаватися, обізнатися з ким, з чим.

Озноб —I) холод, ду; мороз, зу; остуда,

ди;    Ж)   (о з н о б л.  мест о) —остуда,

ди;  заморозень,  зня.   У   него  озноб —

йогб морозить.

Озорник —шйбеннк, ка; шибайголова, ви;

иалйвода, ди.

Озорничать —бешкетувати, збпткувата.
Озорничество —п.устощі, щів; бешкётниц-

тво, тва.

Оказание —I) вйявлення, ніш; II) (п ом о-

щи и т. п.) —пбдання, ння допомбги
и т. и.

Оказия —I)  оказія,  зіі;  нагбда,  ди.    По
оказии— яря  нагбді;  Ж)  (происше-
ствие) — припадок, дка;    вйпадок,
дка.

Оказывать,   оказать — I)   (о б и а р у ж я-

в а т ь) —виявляти,   вйявити.   Он   ока-,

зал большие успехи —він   велйкі   вй-
явив ^спіхи. Оказывать свое располо-

жение к кому —виявляти свою до ко-

то   прихЙльність;    Ж)    (воздав а а ь, \
д е л а т ь) —давати,    дата,    подавили, |
подати,    учиняли,    учинйти,    робйтп,
зро'бвта.  Пказывать внимание  кому __

увагу давати (являти) ком^. Окажите
мне ■ услугу —зробіть мені пбслугу.
Оказывать п- -" , -'-твие, пг-чоть —г-тава-

тй (стати) в пригбді кому, (по)даватп,
(по)дати помочи, поряди кому, підмог-
tw, запомогтн кого чим. Окагыячть
влияние, содействие —робйти, зробйти
вплив на кого, на що.

Оказываться, оказаться —I) (без л.) ви-

являтися, винвитася, показуватися,

показатися, вихбдити, вййти. Оказы-
вйявилось, що.... вихбдить, вййшло.
вается. оказалось, что,,.. —виявляеться.

.   що...  Он  оказался   невинным —вйявп-

лось, що він невйиний. Его не оказа-

лось дома— йогб не булб дома.

Окалина— жужелиця, ці; ж;жіль, жели;-.

циндра, ри.

OKdiwLnoiij«iiB (минер.) (состояние)
—скаменілість, лости; окам'ящлють^,
лости. Окаменелый —окам'янілий, за-

жамянілий, покам'ящлий, скамещлиіі^.

аакаменілий, покаменілий.
Оканчивание —кінчання, ння;    докіпчу-

ваняя, пая; закіячування, ння.

Оканчивать, окончить —кінчати, (с)кін-
чити, докінчувати, докінчати, докінчй-
ти, закінчувати, закінчати, закінчйти..
Окончить дела, работы —покінчйти, по-

кінчати, поробйти справи, діла, ро-

боту.
Скармливание —I)   обгодбвування,   тш~

II) труіняя, ння.

Окармливать,   окормить —I)    обгодбвува-
ти, обгодувати.

Окачи^чі.р... — ич.іИв:'шня, шія; обполіску-
вання, ння.

Океан —океан, ну; окіян, ну. Океанский
—океанський,  океанбвий.    Океанский»
пароход —океанський пароплав.

Окидывать, окидать, окинуть— о(б)кида-
тщ о(б)кйдати,    о(б)вйнути    що чим,,

скинута окон (очйма)  на кбго, на що;

окйттути оком (очйма);  обвести  'ком
(очйма) кого, що. Лицо окидало —вй-
сипало, ^вйприщило  на  виду,  попрй-
щило вид.

Описание —I) укисання, ння;  скисанн»,

ння; Ж) (х и м.)— закисання, ння.

Окисать, окиснуть —I) кйснути, укисати»

.ѵтсиснути,     скисали,     сішснути;     ІІ>
(х и м.) —закисали,   закйснути.

Окисление— закйснення, ння; зависания,,

ння;  закйслювання, ння;  закйслення,.
ння.

Окислитель   (хим.) —закнсник,   ка;   за-

кисляльник,   ка.   Окислительный— за-

кпснші (Закиси б пблум'я). Окис-
лость —закйслість, лости.    Окислый- --

.укйслий,  скйслшй;  (х и м.)— закйслий.
Окислять, окислить —закислжги,    закис-

лити. Окисленный —закйслений.
Окисляться, окислиться — закислятися,.

закислйтися.
Окись —закис, су.

Оккупант—окупант, нта.

Оккупация— овупація,  ціі'.  Оккупацион-
н ый —окупаційний.

Оклад— I)   (образ,  очертани е)— 66-
рис, су; зарис, су; зариси, ів; II) (и а-

л о г)— наклад,   ду;   полбжений   пола-

ток;    ТП)   (ж а' л о в а н ь е)— полбжена-
платня, утримання, ння. Оклад лица—

зариси облйччя.
Окладной— I) шатнйй, онравний, оз.т'б'-

ний  (Оправне срі б л о); Ж) по-
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даткбвий,  оплатили.  Окладная   книга
—оплата книга. Окладной налог —по-
ложений податок.

Оклеивание —обклёювання,   ння;   обліп-
лювання, ння.

Оклейка (действие) — обклёювання,
ння;  обліплювання,  ння;    (вещь)—
обклёйка, ки; обліпка, пки.

Оклейщик —клеільнив,   ка;   обклёюваль-
нив, ка.

Окіликание —окликапия,  ння;   озивання,
ння;   гукання,    ння;    перегукування,

ння.
Оковы —I)    кайдани,    ів;    заліза,    із;

.   Ж) неволя, лі; ярмб, ма; кормйга,ги;
'   Попасть в оковы —впасти в кайдани.

Сбросить с себя оковы —порвали (роз-
бйти) кайдани (нута), скінути ярмо.

Околесить— об'іхати, об'йдити, виіздити
скрізь що й по чому (Обіздив по
в с і х у с ю д а х).

Околесная,    околесица— I)  обіздка, ки;
обхідка, ки; об'іздна дорога; Ж) нісе-
нітниця, ці; дурнйця, ці; околяси, ів;
теревёні, ів. Нести околесную— вердаи
(плести)    кісенітниціо,    дурнйці,  ка-
зна-що;  верзтй такё,  що й купи не
держйться.

Околичность —I) окбличність, ности; по-
бічність,    ности;    побічні   обставини;
Ж) закрутистість, стости;    викрутаси,
ів;  зайві подрббиці, зайва балакани-
на. Околичный— I) побічний, узбічний;
Ж) закрутистий, викрутасний. Околич-
ный человек —завѳрнйголова.

Около— I)  (вокруг,    к р у г о м)—коло,
навкбло, довжбла, округи, навкруг, нав-
кругй кого, чбго;  Ж)  (в р е м.)— коло,
під (Ж і д о б I д н ю пору); III) (в о з-
л е, подл е) —коло, біля, побіля., край,
пббіч, пббік, ббік кбго, чбго, попри
кого, що, при чбму, під чим, над чим.
Около дороги— край (біля) дороги, при
дорбзі,   над   шляхом.   Около   двора —

коло  двора,  біля двора, під  двором;
IY)  (приблизительно) — трохи
не, мало не, під що, блйзько чбго (Я
не   б а ч и в   йогб   мало   не   три
роки).    Ему    около    тридцати лет—
йому блйзько трицятьбх рбків.

Околоплодник   (б о т.)— оплбдень,    дня;

насіннив, ника.
■ Околополюсный —приполярний,  прибігу-

нбвий.
Околосердечный— осёрдяний, перикарді-

яльний. Околосердие —осёрдя.
Оконечный  — кінцёвий,    прикінцёвий,

приконёчний.
Оконопачивать,   оконопатить —обконопа,-

чувати, обконопатиги, об(ш)пакльбву-
вати, об(ш)паклювати.

Окончание —I) скінчення, ння; скінчан-

ня, ння; закінчення, ння; докінчення,
ння; прикінчення, ння; II) (грам.)—
закінчення, ння (Закінчення
с л б в а).                                        ,

Окончательный —I) остатбчний, останній,
кінцёвий.    Окончательный    приговор,
решение —остатбчний вйрок,    прйсуд,
остатбчне  вйрішення.  Окончательный
расчет— остатбчний    рбзлік.    Оконча-
тельные результаты —остатбчні наслід-
ки. Окончательные выводы— остатбчні
вйсновки.  Окончательное  мнение—ос-
тання  думка.  Окончательно —I)   оста-
тбчно, доконёчно, рішуче. Дело реше-
но    окончательно —справа    вйрішена
остатбчно.

Окоченевать,   окоченеть —кликнута,    за-
клякати,      заклякнути,      пОклякнути
(ІЖ а л ь ц і    пак    з а к л я ж л и    (п о-
клякли),   що   й   вузла   не   3S-
в' я ж f).

Скоченелость^закляклість,    лости;    за-
цупілісгь,   лости;   задублістъ,   лости.
Окоченелый —закляклий, дублений, за-
дубілий, зацупілий, замёрзлий.

Окраина   (край,  коне ц)—край, ; раю;
кінёць, нцй; окрайок, йка (О к р а й о к
дошки).

Окрашивание —крашения,  ння;    фарбу-
вання,  ння;  малювання,  ння;  обкра-
шування, ння; обмальбвування, ння.

Окрашивать,    окрасить    (выкрасить
что) —красйта, покрасити, вйкрасити,
малювати, помалювати, фарбувати, по-
фарбувати;   (придать    окраску)
—забарвляти, забарвити. Окрашивать,
окрасить в белый  цвет —білйти, побі-
лйти; (в ж е л т ы' й)— жовтйта, пожов-
тйти; (в зелены й) —зеленйти, позе-
ленити;   (в    красный) —червонйти,
почервонйти.   Окрашенный —^покраше-
ний, вйкрашений, закрашений.

Окрашиваться, окраситься — красйтися,
покрасйтися, обкрашуватися, обкрасй-
тися, фарбуватися, пофарбуватися.

Окреплость — аміцділість, лости;  зміц-
ніння,     ння;      стверділість,      лости;

ствердіння, ння.                           t

Скрепляться, окрепиться — зміцнятися,
вміцнитйся, свріплятпся, скріпйтися.

Окрепнуть —I)' (набраться силы)
—зміцніти, покріпшати, скріпнуіи, по-
д^жчати, зростй на" силах; (физиче-
ски) — покремезнішати, уматерніти;
П) (стать к р е п ч е)— зміцнітп, по-
кріпшати, поміцнішати; III) (после
б о л е з н и)— подужчати, поздоровіти,
поздорбвшати.

Окрестность —окблиця, ці; окіл, окблу,
бколо, ла; округа, ги. В окрестностях
гор. Киева —в оікблицях міета Кйіва,
Окрестный —окбличній,  окільний,  до-
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окбличний, окружній. Окрестная стра-

на —окблиця, ці.
Окровавление —свривавлення, ння; за-

кривавлення, ння.

Окровавлять, окровенять, окровавить,

окровенить (кого, что) — укривав-

лювати, укривавити, увровйти, врива-

вити. Окровавленный — скривавлений,
завривавлений, закрбвлений.

Окрошка —холбднив, ку; холодёдь, дню.

Округ —округа, пі; окблиця, ці (У к р а і-
н а п о д і л й е т ь с я на 41 о в р у-

гу. Hi одного л і к а р я на та к у

в е л й к у о к блиц ю).
Округление — обвруглювання, ння; об-

. круглення, ння; закругления, ння;

викруглювання, ння.

Округлость —овруглість, лости; заовруг-

лість, лости; вруглість, лости.

Округлять, округлить —обвруглювати, об-
кругтт'ти, знкругляти; fo мног.) —по-

вавруглювати, пообвруглговати, ви-

круглювати, викругляти, вйкруглити.
Округлять  суммы —заокруглятн  суми.

Окружать, окружить —I) (обвести,
очертить круго м) —обвбдити, об-
вести (кругом), обкруждятп, обкруж-
лити, обкрёслювати, _обкрёслити, об-
чёркувати, обчеркн'ути що; 1ГГ
(обойти, о б' ехать _ круго м) —•

обминати, обминути, обхбдити, обійтй,
об'іжджати, об'гхати що; Ш) (о б л е-
г а т ь) —отбчувати, оточати, оточили,
обступатн, обсту'пйти (В і-й-,сь ж. о ото-

чило місто). Окружаемый — об-
креслюваний, обгорбджуваний, отбчу-
ваний. Окружаемость — отбчуваність,
ности. Окружающий —окбличній, на-

окружнйй, наокбльний, окружнйй.
Окружающие (люди) — црігбічні.

Окружение —I) обвёдення, ння; обкрёс-
лення, ння; обгорбдження, ння;

II) (состояние) — отбчення, ння;

около. В капиталистическом окруже-

нии —в капіталістійчному отбченні.
Окружность — I) (окрестность)—

окіл, окблу (На цілий окіл т а-

кбго чоловіка не знайдеш);
II) (г е о м.) — ббв-ід, обводу; круг, гу;

окружність, ностя.           •

Окружный,   окружной— овружнйй.     Ок-
ружной    начальник —овружнйй,   нбго.
Окружный,  окружной  суд— окружний
суд.

Октава —октава, ви.

Октаэдр (г е о м.)— октаэдр. Октаэдри че-

ски й —октаедрмчний.

Окультизм —окультйзм, зму.

Окунать, окунывать, окунуть —ізанурй-
ти, залурйти кого, що в що, умбчува-
ти, умочйіи, устроыляти, устромйти
що в що.

Окунуться, окунываться— поринати, по-

ринути,  упоринати,  иірнати,   впірну-
тп, занур/лися, занурнтися в що.

Окурок —недбкур, куру; недбкурок, рка;

бнчбк, чва.

Окутывание —■ обгоргання, ння; опови-

вання, ння; обвугувапня, ння.

Окутывать, окутать —обгортати, обгбрту-
вати,^ обгораути, оповивати, оповйти,
оловйсти чим, увутувати, двутати чим

і в що (Те мрява почала обгор-
тати землю. Туман повивав

у с ё село).
Окучивание —обгортання, ння; підгор-

тання, ння; обсипання, ння.

Окучивать, окучить (растения) — об-
гортатщ обгорнути, обсипати, обсйпати,
підгортати, підгорнути (Давно по-

ра воке вартбплю обгортати).
Оледенение —зледеніння, ння.

Оледенеть —зледеніти, зледіти, заледені-
ти, крйгою братися, взятися.

Оледенять, оледенеть —заморбжувати, за-

морбзити.
Олеонафт —оліонафт, ту.

Олифа (на краев и) —олія, іі; пбкіст,
кбсту.

Олицетворять, олицетворить —уосбблю-
вати, уособлшги,^ уосббити, олицетво-

ряти, олипетворйти. Олицетворение —

уосбблення, ння.

Олово —бливо, ва; пина, ни; динь, ни.

Оловянный —оливлний, цйновий, пи-

нбванйй (Ц и н б в а н и й носу д).
Омерзение —-огйда, ди; бгидь, ди: огйд-

ливість, во.сти; брид, ду; брйдвість,
кости;  мерзіння, ння.

Омерзеть— огй,днути ѵ згйднутиея, осто-

йвдіти (Остогйдло сидіти в

хаті, воли на двбрі така^бла-
г б^д а т ь) Омерзительный —огйдний,
огйдливий,^ мерзённий, бридмйй, гй-
досний, огйдлий, пасвудний. Омерзи-
тельно —огйдно, оййдливо, мерзённо,
брйдво, гйдосно, огйдло, пасвудно,
мерзосвітно. Омерзительность — огйд-
ністъ, ности; мерзённість, ности; мёр-
збтність, ности.

Омертвелый — замёрлий, помертвілий.
Омертвение —змертвіпня, ння. Омер-
тветь —замёрти, примертвіти.-

Омоложение —відмоложувлнпя, ння.

Омрачать, омрачить, -ся —затемняти, ся;

туманити, тумаиЕти, темнйти, затём-
нювати, охмарговати, затёмрити, зать-

■мй.ти, охмарити, сліпйтп, осліпйти
(Hi коли охмареноі твари

йог 6 не бачила). Омрачение —

охмарення, ння; затьміння, ння; за-

сліплення, пня; туман, ну.

Омут —яма, ями, круча, чі (Ш у б б в с т ь

у    кручу,     тільви    хвйля     в
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жручі, ровдалась)   В тихом ому-

те   черти   водятся —в   тихому   болбті
чорти вбдятьея; тиха вода береги рве.

Он, она, оно —він, вона, вонб  (Він, як
чоловік,    та it   вона    не    тіѳі

співа. Що вонб за птиц я).
Онеметь —оніміти,   заніміти,     поніміти

(О ело   на   вів   замбвкло,   онз-
мілою    кропивбю    поросло)
Онемелый —занімілий.    Онемение —за-
німіння, ння; оніміння, ння.

Опадать, опасть —І) опадати, опасти, оси-
пати,   осйпатися;   облітати,   облетіти,
обладали,    опасти     (Л й с т я     о с и-

паеться,   опадае);   II)   спадати,
стухати, тухнути, стухнути, одтухну-

ти   (Вода в ж е спадав. Пухли-
на   од тух л а.    Опух   починая
стухати). Опавший —опалий (0 па-.

ли^й лист).
Опаздывать,    опоздать — опізшоватися,

опізнятися, пізнйтися,  запізшоватиоя,
припізшоватися,   опізнйтися,   спізнй-
тися, запізнйтися, припізвйтися   (Д е
ти був, опізнввсявечёряти).
Опала — гнів,    ву;    немюгість,    лостгг;
неласка,   ски    (Попасти  у  н е м й-

■   л і с т ь).  Опальный —в  немйлості,  за-

ябдбаний    (Краю  м і й,  краю,  з а-
нёдбаний  краю,  д е-ж те  о п о-
діване щастя твб е?Ѵ

Опасаться —опасуватися,  боятися, .ляка-

тися, потерпати, поббюватися.
Опасение —опаска, ски; обачш'сть, ности;

оберёжність, ности; потерпання, ння;

поббювання, ння (Чумаки без
описки спать пол яг а л_и).

Опасность —небезпёва, ки; небезпёчність,
ности (Не раз рятував мене.
не зважйлочи на небезпёку).
Опасный — небезпёчний, непёвний.
Опасно —небезпёчно, непёвно, ббязко,
тяжко (Небезпёчна дорога.
Вбязно, щоб дбма не_ ста-
лось лиха. Занедужав тяжко,
мабуть вже й о м >ѵ не жйт и).

Опека— опіка,  ки.  Опекунствовать —от-

кувати.
Опекун, опекунша —опікун, на;  опікул-

ка, нки.
Операция —опералія, іі. Операционный —

операш'йний.    Операционные    счета—
операдійні    рахунки.    Операционный
период— операц. період.

Опереживать,  опередить — випережати,
вйперелити,  попережати,   поперёдити,
обганяти,   обігнати    (В і л  коня  -не
в и перелить. Не мбжна д о к о-
р я т и   пиеьмённикам,   що   во-
ни  не  п п п е р.ё дил и  свогб^чй,-
су.  Вони  догнали i'x  і вйпе-

'   р е д и л и).

Спереться, опираться —спёртися, опёр-
тися, обпёртися, злягтй, навалится,,
сдихатися, обкиратися, злягати, нава-
люватися (Обпёртися на стіл.
Не з л я г а й на м ё н е).

Опечатать, опечатывать —обпечатати, об-
печатувати.

Опечатка— пбмйлка, ки; фгріх, ха (ДРУ~
к а р с ь к а пбмйлка).

Описание— блис, су. Описательный —опи-
сбвий. Описатель— опйсувач, ча.

Описать, описывать —I) описати, спи-
сати, обписати, опйсувати (Н е с п и-
сати мені, які прегарні бе-
реги Р 6 с и); II) цінувати, поціну-
вати (Суд звелів описати й
поцінувати все добрб 1 в а-

і о в е).
Опись —бпис, су; список, ска; реестр, ру.
Оплата— оплат, ту; вйплат, ту; сплачу-

вашш, ння цВ с е, щ о з а р о б й в; то»
вес пішлб на оплат бррігів).

Оплатить, оплачивать —оплатим, в^-
илатнти, заплатйти, оплатите, отша,-
чувати, сплачувати. Оплаченный—
сплачений, вйплачений, вйкупленийѵ

Оплаченный вексель, счет— вйкупле-
ний вексель, сплачений рахунож.

Опло»— опора, ри; захист, сту; підпер-
тя,   тя.

Оплошать— сплохувати, схибити, прога-
вити, промахнутися.

Оплошность —недбалість, лости; необач-
ність, ности; пбмйлка, ки. Оплошный^
недбалий, необачний, плохйй.

Оповестить — оповістйти, сповістити,.
звіству дати. Оповестить повсюду —

розповісти. Оповещение — оповіства^
стви; оповіщення, ння.

Опоздать —запізнитися, спізнитися.
Опозоривать,^ опозорить —ганйти, ганьбй-

ти, ославляти, знеславляти, осорбмлю-
вати, зганйти, зганьбйти, ославити,.
оганьбйти (Вбилибатьва, огань-
б и л и матір).

Оползень— бсув, ву.
Опомниться —опам'ятатися, схаменутнея,.

стямитися, отямитися, счутися, очума-
тися, очуняти, лрочуматися (Як по-
сйдів у острбз і —о п а м'я т а в с я.
О й, д'я'д*ь к у, в ч и с ь, ей схаіе-
н й с ь. I не с т я м и щ с я, в і я к і л ь-

1 • вітер повіе. Я отямився, вже-
на місті. Не с ч $ л а с я, як ми-
нули літа, молод ft).

! Опора —I) підпбра, ри; II) оборона, пиг
заслона, ни; підмбга, ги.

! Опоражнивать, опорожнить— спорожпя-

ти. випорожнРти, опорожняти, випо-
рбжнтовати, вйпорожнити, спорожнй-
ти; (о многих) — повипорожняти,.
поспорожняти, повипорбжнювати (В и-
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порожни мішбв, та побіжи
по бор ош но. Кузьма спором-
нйвглёчикхолбдногоквасу).

Опостылый— обрйдлий, огйдлий, осоруж-

ний, остогйдлий, остобісілий, осточор-
тілий (Як о с о р у Ж Н О Г О Л 10-

Tj И т и).
Оправа —оправа, ви; обрбба, би.
Оправдание —оправдания, ння; вйправ-

дання, ння: уневйненняі, ння. Оправ-
данный —вйправданий. Оправдывае-

мы ы й —виправдуваний. Оп рав дательн ый
документ — виправдувальний доку-
мент.

Оправдать, оправдываться —1) оправдй-
ти, ся; вйправдити, ся; справдуватися,

оправити, оправдувати^ вилравдувати,

справдуватися, оправляти (X о ч як

ти у йб^о справдбвуйся, а

ві^н тебе засудить); Hi) оправ-

дйтися, стверджати.

Оправить, оправлять,-ся —I) поправити,

«я; поправлйти, ся (Поправити
дах на хаті); II) оправити, обробй-
ти, управити, оправляти, обробляти
(Оправити картину в р й м ц і);
III) вйходитися, вігіунятл (П і с л й
хорбби вже вйчуняв); IV) під-
жйтися, підживйтися, підживлятися.

Опрашивать, опросить —випйтувати, bU"-
литати, розпйтувати, розпитати.

Определение —I) вияснення, ння; визна-

чення, ння; окрёслення, ння; озна-

чения, ^ння; П) лостанбва, ви; вйрок,
ку; прйсуд, ду; рішёнець, нця; III) (л а

должность) — призначення, ння;

становления, ння; постанова, ви.

Определять, определить — I) виясняти,

вйяснити, визначати, вйзначити, озна-

чати, означити; II) (п р и г о в о р)— по-

становлю™, црвзнаяати, постановйти,
призначити, вйревти (Р у с ьк а

Правда призиачуе досить

т я ж к у в а р у з а в_ч й н к и); ІП) на-

становляти, наставляти, настановйти,
наставити (Йогб наставили на

вчйтеля); IV) призначати, призна-

чити, визпачати, вйзначити (П р и-

вначйв на цго справу десять
черв і ни і в. Вйзначив йдму
платні сімдеоят карббван-
ців).

Оприходование— запис на прибуток, за-

прибутвування, ння.

Опровергать, опровергнуть— заперёчува-
ти, заперечати, перевертати, переви-

дати, перевернута, перевйнути; II) од-

бувати, збивати, одбути, збйти, одва-

вати, одмбвити; Ш) (слухи) —спро-

стёвувати, спростувати.

Опровержение— спростбвання, ння; спро-

стування,  ння;  спростбвування,  ння;

відпір, пору.

Опн"|«с;1чииие1гь —необачність, ности; не-

розважшсть, ности; перозсудливість,
вости. Опрометчивый— необа-ший, не-

розважнин,_ пероасудливий. Опромет-
чиво —необачио, лерозважно, нероз-

еудливо.

Опрометью —прожогом, стрімголов (Не
опитавши броду, не лізь про-

жог о м у в 6 д у).
Опрятность —чепурність, ности; чепур-

нйта, ти; охаишсть, ности; охайли,-
Вість, booth і,д у ая е т і с и о — ч е л у р-

н 6 т и не додержи ш. Колб себе
треба маіи охайність).

Опрятный— чёпурний, охайний, охайли-
вий, чепурун, на; чепуруха, хи (Л ю-

ди в тому селі чёпурні, о х а. й-
ні). Опрятнее делаться —челурніти, но-

чепурніти. Опрятно —чёпурно, охайно,
охаиливо.

Оптика —оптика, ки. Оптический— оптйч-
ний. Оптические принадлежности, ин-

струменты —олтдчні приладдя, стру-

менти.

Огпььый —гуртовйй. Оптовый магазин —

гуртова крамнйця. Оптом —гуртом.

Опубликовать —оголосйти, ознаймувати,
ознаймйти, оповістйти (В с і м, кому,

відати нале жить, ознайму-
емо. Цей наказ трѳба оголо-

сйти на загальних зббрах).
Опускать, опустить,-ся— I) опускати, спу-

свати, спустйти, опустйти, падати,

впасти (Завіса спускаеться

до самого долу); II) упускати,

випускати, упустйти, вйпустити; Ш)
подусвати, поп}гстйти (Попусти
струну, щоб не порвалася);
IV) пропусвати, пропустити (Про-
пусти цей л й с т и к і читай

далі); V) опускатися, упадати, опу-

стйтися, підунадати, підупасти, занѳ-

пасти (здорбв'ям), змарніти, осунути-

ся, підупасти в силах, зледащіти;.
(морально опуститьс я) —розле-

дащіти. Опустить голову —ловісити, по-

хвюлити голову.

Опустошать, опустошить — пустбшити,
сдустошати, спустбшити, вилустошати,
плюндрувати, сплюндрувшги (Т о г 6 л і-
та все Полісся спустбшили.
Та зберу на вас мадьяр, сёр-
бів і сдустбшу, подлюндрую

в к ш і з б м л і). Опустошенный— опу-

стошений, сплюндрбваиий. Опустоше-
ние— спустбшення, ння; сплюндрбван-
ня, ння. Опустошитель— опустошитель,
ля.

Опутывать, опутать— I) оплутувати, оплу-

тати, оплёнтати. Опутывать лошадь—
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лутати коня, тринбжити, потринбжити
(Збвсім йогб оллѳнтав, в і-
р и т ь й о м у я к р і д в о м у); II) за-
плутувати, вплутувати, заплутати,
вплутати (Йогб вплутав в цю

справу).
Опухать, опухнуть— духнути, лухти, роз-

цуіхати, одухати, розпухнути, опухнут.

Опухоль— опух, ху; пухлйна, ни; пухля-
тина, ни; рбзпух, ху; (наше е) —за-
лоза,зй; (за у х о м)— свинка, ки; (от
удар а)—гуля, лі; (д и ф т е р и т н а я)
—ббклад, ду (Олух^ зр о бив с я
червбн'ий, як бури к).

Опыт— дбсвід, ду; слит, ту; спйток, тку;
проба, би; спрбба, би; пробунок, нку
(Знаю з власного дбсвіду, що
так б у д е). В виде опыта— на пробу
(Зробйтинапрббу). По собствен-
ному огыту— з власного дбсвіду, на
сббі діздав. Это, его первый опыт— це
його пёрша спрбба.

Опытность— дбсвід, ду; досвідчення, ння;
досвідченість, ности (Довголітній
дбсвід попбвнив ще йогб на-
уку). Опытный— досвідний, досвідче-
ний, бувалий, бувалвць, льця (До-
ев і д н и й лбгляд він мавна
цю сдраву. 3 острбгувййшов
від досвідчени м —з и а е, я в в и-
вр^чувати сь).

Опять— знову, знов, Jl3hob, вдруге. .

Оранжевый — жаркий, ■ жовтогарячий,
жовтожарий (Весёлва мае таві
к о л ь о р й: ч е р в 6 н и и, ж о в т о г а-

рячий і. т. и.).
Оранжерея —теплйця,   ці;   пардйк,   ка.
Оранжерейный —теплічний, парникбвий.
Оратор —промбвець, вця; оратор, ра;

рёчлив, ка; красномбвець, вця.
Организатор (составдтел ь) —впоряд-

чив, ва; організатор, pa (П о м й л в и
впорйдчиків вечірви ті, щ о...

Организатор Смілйнськоі
ц у к р о в а р л і).

Организация —уклад, ду; устрій, рою;
організація, іі. Организационный — ор-
ганізаційдий. Организационные расхо-
ды —організаційні видатки, вйтрати.

Организм —організм, зму. Организовать —

організувати.
Оргинструктор —оргінструктор, pa.

Оригинал— I) оригінал, лу; лервртвір,
вору (Переклад з п е р в о т в 6 р у).
Оригинальный —I) оригінальний, пер-
вотвірний; II) самостійний. ^ (О а м о-
стійний твір); III) чудвйй, чуда-
сійний (чоловів).

Ориентироваться— розпізнаватися, оріен-
туватиоя,  розпізнатиоя;  {редко)  —

тгазторбпатися.
Орнамент —орнамент, нту.

Оробеть —сторопіти,    вжахнутися,    зля-

катися.

Орудие— I) струмёнт, нту; начйння, ння;
справйлля,  лля;  прйстрій,  рою;  зна-

ряддя, ддя. Орудия производства —зна-
ряддя виробнйцтва; II) гармата, ти.

Оружие —збрбя,   6і;   броня,  ні;   припас,
су. Поднять оружие —взятись за збрбю,
до збрбі стати. Положить оружие —зда-

ти зброю. С оружием в руках —оружно,
збрбйно.     Оружейный — збройбвний,
лушкарський.     Оружейный     склад —

склад збрбі, пушкарський склад. Ору-
жейная —збройнйця, ці.

Орфография— правбпис, су;   ортографія,
іі. Орфографический —правблисний, ор-
тографічний. Орфографические ошибки
—правописні, ортографічні лбмилки.

Орчик —брчик, ва.

Осада —облога, ги; облбження ѵ ння.
Осадить, осаждать —I) обложйти, обляг-

ти,   обстуййти,   облягати,   обкладати,
обступали.    Обложенный —обложений;
(о людях) —обложёнець, нця; II) збй-
ти, збивати, спинйти, слиняти. Осадить
лошадей —збйти кбней; III)  посувати,
посуватися, посунутися; IV)  осідати,
осадйти,   осідатися,   осістися,   опуска-

тися, опустйтися; V) (вдела х) —під-
■боркати, кого; ^ VI) (в разговор е) —

зацілити  ному.   Осадить  в   разговоре
(описат.) —носа втёрти, пихіу збйти.

Осадный —обложили, облбговий. Осадное
положение —стан облбжний   (Р я т у й-
те пансьву власність, давай
облбжний стан).

Осадок— I) (в жидкостя х) —гуща, щі;
фус, су; вйбрудоЕ, дку   (На дні ли-
шилась сама   г^ща ѵ   Перето-
пили  масло— фус в йк иду л и);
II) (атмосф.)— бпад,у.

Осанка —постава, ви; пбетать, ги   (Ме-
не   здивувала   йогб   пёстать.
величава).   Осанистый — ставний,
поставнйй, постатнйй, сановйтий.

Осваиваться, освоиться— призвичаювати-
ся, призвичаітися, обгбвтатися, оговта-
тися, освбюватися, обсвбітися.

Осведомиться,  осведомляться —довідати-
ся, довідуватися, розвідатися, розпита-
тися, розпйтуватися, дізнатися, дізна-
ватися.

Осведомление —дознавания, ння; дознан-
ия, ння; розвідування, ння; розпйту-
вання, ння; рбзпитки, ток.

Освежать, освежить— освіжувати, освіжи-
ти, посвіяойти   (Потрібне, як чй-
сте повітря, що.освіжуѳ  ди-
хання).   Освежение— відсвіжування,
відволбжування. Освеженный— освіже-
ний. Освежаемый —освіжуваний.

Освежевать, освежить (оббеловат ь) —

<*•*
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збілувати,   оббілувати;   (н е с о в.)<— бі-
луватл.

Освежительный —відволбжний, здорбвку-
ватий.

Осветительный — світловйй, світлянйй
і(Овітловйй  газ).

Осветлять, осветлить (хим.) — очищатп,

очйстити.
Освещать, осветить —освітлювати, освічу-

вати, освітйти; (о м н о г.) —поосвічува-
ти, лоосвітлювати що чим. Прокурор
освещает роль каждого из подсудимых

—прокурор висвітлюе ролю кожного
з підоуднйх. Освещаемый кем, чем—

освітлюваний, освічуваний, осяюваний
від кого, від чбго, чим.

Освещаться, осветиться— освітлюватися,
освічувагися, засвітйти, ся (Нёбо
освітійл о сь).

Освещение —I) (д е й с т в и е) —освітлю-
валля, ння; осявання, ння; П) (с в е т)
—освітлення, ння; світло, ла. Искус-
ственное освещение— штучне освітлед-
ня, світло.

Освидетельствование —бгляд, ду; освіду-
вання,. ння. Освидетельствование зда-

ния— бгляд будйнку.
Освидетельствовать —оглядати, оглйнути,

освідувати кого, що. Освидетельство-
ванный —оглянутий, освідбваний.

Освирепеть —розлготуватися, озвіритися
(Розлютувався так, що й не

л і д с т у л и ід д о н ь б г о).
Освободительный —визвбльпий. Освобо-

дительное движение, идея —визвбль-
ний руіх, в— на ідёя. Освободительная
грамота — визвольнйй,      визволёний

4 лист.

Освобождать, освободить —I) визволятп,
вйзволити; <о мног.) —ловизволйти
кагб з чбіго, кого від чбго, ослобонйти,
ослобонйти, вйслобоиити кого з (від)
чбго; II) Освобождать, освободить
{отрешить) кого, от чего —звільнйти,
звільнійти^когб від чбго. Освободить от

залога —вякупита з застави.

Освобождаться, освободиться —I) визво-

лятися, вйзволитися 3 чого (I з т у-

рёцькоі невблі визвол я ли-

ся); ослобонйтися, ослобонйтися 3

чбго, від чбго.
Освобождение —визвблення, ння з чбго;

вйзвіл, волу від чбго; увільнення, ння

від чбго (Ш евчёнко борёдь за

визвблення народу з пан-

ськогоярма).
Осевой —осьбвий, віснйй.
Оседание— осідання, ння; уклякандя,

ння.                                                         I
Оседлость— осілість, лости. Иметь осед- 1

лость —мата жйтло, осідок, сидіти, про- і

живати  (іВін сидить недалёко
п е р ё іі з д у).

Оседлый —осілий. Оседло— осіло.
Оселок— брус, са; брусок, ска. Оселочный

—брусвбвий.
Осенение— отінення,   ння;     окривання,

ння; знаменування, ння.

Остер (рыба) —осятёр, тра.

Осиливать,  осилить  кого —    перемага-

ти, перемогтй, пересйлювати, переой-
лити, дужати, пoдtжaти, борота, побо-
рбти, лодолати, посісти кого, що, бра-
ти   (взяти)  гору над ким,   над чим.

Осиленный — подужаний, подбланий,
перембжений.

Осипать, осипнуть— хрйпнути, охрйдну-
тн, -похрйпнути з чого (Дохрипну-
ли з крику).

Осиплость —охрйплість, лости; хрипота,

тй. Осиплый —охрйплий, хрипкйй. Оси-
пло —хрйпво, хрипло.

Осиротелый— осиротілий, досиротілий.
Осиротеть —осиротіти, осиротйтися (О с п-

ротйв малійх ді-тёй); (о мно-

гих) — посиротіти, посиротйігися
(В^ійна бага то дітѳй посиро-
т и л"а).

Оскабливание— обскромадясування, ння;
осврібання, ння.

Оскабливать, оскоблить— обсвромаджува-
ти, обскромадити, осврібати, обсвреб-
ти; <о м н о г.) —пообсвромаджувати, по-

обсврібати. Оскобленный— обскромад-
жений, обскрёбений.

Осквернение— I) поганення, ння; спога-

нювання, ння; споганення, ння; запо-

ганювання, ння; запоганення, ння; опо-

ганговання, ння; паскудження, ння;

II) зневаження, ння; збезчёщення, ння;

зневага, ги; безчёстя, тя. Оскорбитель-
ный— паскудний, зневажливий, образ-
ливий, уразлйвий.

Осквернять, осквернить— I) поганити,

споганювати, споганита, запогашовати,

запоганити; II) (возвышенно)—
зневажаги, зневажити, сквернйти,
осквернйти, безчёстити, збезчёстати.

Осколок— скалка, ки; (ум. скалочка);
відлбмок, мка; уламок," мка.

Оскорбитель —зневажник, ка; образник,
ка; напасник, ка. Оскорбительница —

зневажниця, дД; образниця, ці; напаз-

ниця, ці.

Оскорбительность —образливість, вости;

вразлйвість, вости; зневажливість, во-

сти. Оскорбительный — обрйзливий,
вразлйвий, зневажливий. Оскорбитель-
но —образливо, вразшіво, зневажливо.

Оскорбление —образа, зи; ураза, зи; на-

. руга,   ги;   кривда,   вди;   зневага,   ги.

Нанесть кому   оскорбление —образити

16



Оскорблять 242 Основание

кого, покрйвдити кого. Публичное
оскорбление —прилюдна образа. Оскор-
бление   при   исполнении   служебных
обязанностей —образа шдчас викё-
нання  служббвих  обов'язків.

Оскорблять, оскорбить— ображати, обра-
зити, вражати, вразйти, зневажати,

крйвдити. Оскорбленный— ображений,
вражеяний, свривджений, зневаясений
від кого чим.

Оскорбляться, оскорбиться— I) бути обра-
женим, враженим, зневаженим, по-

врйвдженим; II) ображатися, образити-
ся, вражатися, вразійтися.

Оскудение— I) зубрження, ння; знйщен-
ня, ння: Ш ослабления, ння: занепад,

щ. Оскудение ума— вйснаження, зне-

сйлення рбзуму. Оскуделый —I) зубб-
жілий; II) ослабляй.

Ослабевание, ослабение —ослабання, ння;

ослабления, ння; слабшення, ння; сла-

бішання ння. Ослабление организма —

вйснаження, знёможення організма.
Ослабление— ослабления, ння; послаб-

ления, ння; ослаба, би; попуск, ска;

піткга. ги. Ослабелый — охття'Лпий.
Ослаблять, ослабить —ослабляет, осла-

бити, послабляет, послабити; (о вож-

жах, веревв е)—попускает, попу-

стити. Ослаблять удар— змёншувати
УД.ар.

Ославлять, ославить— славити, ославлю-

вати, ославляет, ославити вогб чим,

поговір пускает, пустйти на кого, про

кого, деславити, знеславити кого (М о ?
в о р і ж е и ь к и ославили менё
молод у). Ославленный— оставлений,
здеславлений.

Ослепительность — слідучість, чостп.

Ослепительный —слілучий. Ослепитель-
ная красота— чарівна врбда. Ослепи-
тельно —слшуче.

Ослепление —I) ослішіювання, ння; осліл-
лення, ння; бсліп, пу; II) засліплення.
ігая. Фанатическое ослепление— фана-
тичне засліплення,_ння. В ослеплении

—в засліпленні, в бсліпі. Нашло осле-

пление—полуда  застудила бчі.
Ослепью— бсліп, на-бсліп, сліпма, сліп-

дём.
Осложнение— ускладнення, ння.

Осложняться; осложниться— ускладня-

Еги, ся: дскладнйти, оя. Осложненный
—ускладнений.

Ослушание, ослушничество — непбслух,
ту пргмртхго'нгтво, сгва.

Ослушиваться, ослушаться, ослушаться —

не слухатися, не послухатися кого, чо-

гб, переступйти вблго чин».

Ослушливость— неслухнянство, ства; не- ]
слухняність, ности. Ослушливый —не- 1

слухняний.    Ослушник— неслух,    ха;

неслухнянець,   нця.    Ослушница— не-

слухдялка, нки.

Ослышаться —не дочути, не тб почути.

Осматривание— оглядання, ння;  о-зиран-

ня, ння; обдивляння, ння.

Осматривать, осмотреть— оглядати, огля-

діти, оглянути, озирает, озирн'ет, об-
дивлятися, обдивйтися. поогляд'ати, по-

озирати, обдивлятися (0 б д и в л я в-

ся на всі боки. На конику під'-
і іж д ж а е, в і й с ь к о о г л я д а е).

Осмеивание— сміювання, ння; висмігован-

ня, ння; висмівання, ння.

Озм-леть —лосмілішати,  об-жілншся.
Осмеливать,   осмелить — о(б)смілювати,

о(б)смілити когб, лідохбчувати когб.
Осмеливаться,   осмелиться —(з)осмілюва-

тися, (з)осмілитися, насмілюватися, на-

смілитися,    нажйтися,     зважуватися,

зважитися.

Осмеяние —о(б)сміяння^ ння; пбсміх, ху;

глум, му; дерёсміх, ху   (3 л 6 с м і х у

люди б у в а ю т ь)
Осмотр— бгляд,   ду;   рбзгляд,   ду;   пере-

гляд, ду; оглядандя, дня; розглйдини,
ин. Произвести осмотр —зробйти бгляд,
рбзгляд, обдивйтися.

Осмотрительность —обачність, ности; бач-
ність, ности; обачливість, вости;  обе-
рёжністъ, ности; оберёжливість, вости.

Осмотрительный— обачний, обачливиіі,
оберёжний.    Быть   осмотрительным—

м&тися на бачності, ходйти сторбжко
кбло     чбго.     Осмотрительно— обачно,
об&чливо, оберёжно, з бглядом.

Осмотрщик,-щица— оышдач,     ча;     -чка,

чей. Осмотрщик вагонов— оглядач ва-

гбнів.
Осмысленность —свідбмість,   мости;     об-

міркбваність  ности;   розважність,  но-

сти. Осмысленный—свідбмий, смйслен-
ний, обміркбваний, р^озважний. Осмы-
сленно —свідбмо,  смйслённо,  обміркб-
вано.

Осмысливать,   осмыслить —усвідбмлюва-
ти, усвідбмити.

Оснастка —I) олорядження, ння;   наряд-

ження, ння; пристрбювання, ння; И)
fc н а с т ь)— опорадження,  пня;     зна-

ряддя, ддя; прйстрій, рою.

Оснащивать,  оснастить —  опоряджати,

опорядити, наряджати, нарядйти.
Основа— I) (у т к а ч е й)— основа, ви;

П) основа, ви; оснбвина, ни; засада,

ди; підвалина, ни; грунт, ту; підста,-
ва, ви.

Основание— I) (д е й с т в и е) —заснуван-

ия, ння; закладання, ння; II) основа,

ви; підвалина, ни; підмурок, рка; під-
мурівов, вка; фундамент, нту. Разру-
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шить до основания— зруйнуваіи до

щёнту, до грунту, до пня, у пень,
до тла; Ш) основа, ви; підвалина, за-
сада, принцип, пу. Иметь основание,
быть правым— матп рацію. Без основа-
ния— безлідставпо. На этом основании
—на цій дідставі. На каком основании
—на якій лідставі.

Основатель,-ница— засновнйк, ка; заснбв-
ниця, ці; закладач, ча; закладачка,
чки; фундатор, ра; фундаторка, ви.

Основательность— грунтбвність, ности;

дббрість, рости; доладність, ности; до-
кладність, ности; слушність, ности.
Основательный— грунтбвний, триввий,
доладшга, докладний. Основательные
причины— слушні, поважні дричини.
Основательный человек— статёчна, ^по-
важна людйна, розсудлива людипа.
Основательно— грунтбвно, добре, слуш-

по, доладно, до ладу.
Основной— основнйй, засновнйй,    голов-

ннй,   провіднйй    (0 с н о в н а   п р о-
• відна ідёя. Осповнйй закбн).

Основной    фонд,    капитал— основний
фонд,    стовнбвиіі ■ фонд,    стовп,    па.
Основный— оснівнйй.

Основоположение— засада, ди; принцип,

пу-
Основывать, основать— засновувати, за-

снувати, -закладати, закласти, заложи-
ти, споруджати, спорудйти.

Ссновываться, основаться— I) заснбвува-
тися, заснуватися, закладатися, закла-
етися, заложйтися; П) заснбвуватися,-
заснуватися на чбму, грунтуватися,
угрунтуватися чим і на чбму, опира-
ется, спёртися на щр й на чбму, ви-
хбдити з чбго.

Особа— особа,  би;  персона,  ни.
Особенно —I) особливо, ос6(і)бно; II) (в

особенности) — особлйво, надто,
докбнче, найбільше, наипаче.

Особенность —I) (свойств о) —особли-
вістъ, вости; властйвість, вости; И)
(от личность) —відміна, ни; Ш)
{характерная ч е d т а, приме-
т а)— відзнака, ки; озна.ка, кл; ловна-
ка, ки; прикмёта, ти. Особенный— -I)
особлйвий, осібппй, відміншяй, ощріч
пий, спеціяльний. С у особенным удо-
вольствием — з особливою втіхого (ра,-
дістю). Особый— I) осббий, осібний,
окрё(о)мпй, окр&(6)мн;ій, окрошішний,
опрічний.

Особь —бсобень,  бня;  особйна, ни.
Осознавание —усвідбмлювання, ння.
Осознавать, осознать — усвідбмлювати,

усвідбмити. ; Осознанный —усвідбмле-
ний, повсвідбмлюваний.

Оспаривание —змагання, ння;  сперечан-

ня,  ння  з  ким;   заперечування,   ння

кому, чогб.
Оспаривать,   оспорить   (кого,   что) —зма-

гатися,  сперечатися  зч ким,  з чим і
прбти кого, прбти чбго, заперёчувати,
заперёчити  що, збивати, збйтп  що.

Оспопрививание —щепіння,   ння   віспи;
вщіплювання,   ння;    іірищіддювання,
ння віспи.

Оспопрививатель,   оспопрививательница

—віспар, р»; віспарка, кл; щепій, ія;
щелійка, ки;  щепілыіик, ка;  щепіль-
ниця, ці '(віспи).

Оспопрививательный— віспарний, віспар-
ський, щепільний.

Оставаться, остаться —(з)оставатпся, (за-
стается, лишается, лшпйтися, залиша-
тися, залишйтися. Остаться в живых—
зостатися живйм. Оставаться в накла-
де —утратити.  Счастливо  оставаться—

зост'авайтесь - (бувайте)   здорбві,   ща-

слйві.
Оставление — заллшення, ння; полмшен-

ня,- ння; облйиіелня, ння ѵ С оставле-
нием в должности —з залйшенням на
посаді,   ѳ захбіванняім   посади,   зали-
ішйвши на посаді.

Оставлять,  оставить —лишает,    лишйтн,
залишйти,      залишати ѵ      полипами.
Оставь,     оставьте— облйш,     облиште,
(ло)кйнь, (по)кйньте. Оставить за со-
бой     право —застерегтй    собі    право.
Оставленный —(за)лиліений,    полйше-
ннй, облйшений, (ло)вйнутий.

Остальной —рёшта кого, чогб й від кого,
від чбго, опрбчий;  (последни й) —

останній, остатній. Остальные люди—
рёшта людей.

Останавливание —зупинання, ння;    спи-
нання, ння; запинания, пня.

Останавливать,   останрвлять,  остановить
—зудинятй,  зупинйти,  спишіти,  спи-
няти,    запиняти,    запинает;    (пре-
рвать) — перелиняет,    лерепинйтн.
Останавливать взгляды на себе —браги
бчі на себе, вбирати бчі в себе.

Остановка —зупйнка, нки; запинка, нки;
лрипйнка,  ней; прйпин, ну;  прбстій,
стою; постбянка, нки. Сделать неболь-
шую   остановку— зробйти   коротёньву
зупйнку.   Остановочный — зупйнний,"
п'рипйнний,    перебивнйй.    Остановоч-
ный пункт —зупйндий лупкт.

Остаток —Т) остача, чі: остадок, нку; но-
слідок, дку; (л и ш е в)— лйпіок, шку;
ощадок, дку; (на дне)— одёнки, вів.
Остаток  старины —забуток отароввни.
Без  остатка— до   останву,  до рёшти.
геть чисто.

Остепеняться,   остепениться — статніти,
постатніти, поважніти, споважніти.



Остерегание

Остерегание —I) (кого) — остерегання,

ння; застерегаиня, ння; II) (к ого, ч с-

г о) —стережіння, ння; бережіння, ння.

Остерегаться, остеречься —I) стерегтйся,
устерегтйся, остерігатася, берегтйся,
Ж) {б ы т ь_ о с т о р о ж н ы м) —мает

осторбгу, мати себе на осторозі.
Остолбенение —остовпіння, ння; ослупін-
, ня, ння.

Остолбенеть —остовпіти; (о мно«\)^по-
стовпіти, ослупіти, отётеріти, стовпбм
стати. Остолбенелый —остовпілий.

Осторожность —оберёжність, нооти; обач-
шсть, ности; балність, ности; осторбга,
ги; бгляд, ду. Осторожный— оберёж-
кий, бережнйй, сторожікйй, обаяний.
Это очень осторожный человек 1—це,

дуже оберёжна, обачна людйна. Осто-
рожно —I) оберёжно, бѳрежко, сторояі-

ко, із осторогою, обачно; II) помалу.

Острастка —пбстрах, ху; острашка, кн;

настрашка, ки; пристрашка, ки. Дать
острастку кому (наказать) —страху за-

вдает кому, страху- нагнати на кбго,.
дати кому пам'ягкбвого.

Острить —I) (ч т о) —гостргіет; (на то-

чил е) —точйди; (на б р у с к е) —бру-
сйти; II) (отпускать остроты) —

остючками колбти, дотепувати. Острить
над кем —прикладает до кого, дотепу

вати з кбго.
Островатость —пригбстрість, рости; го-

стрёнькість, кости.

Острог —I) (т ю р ь м а) —острог, рога;

норма, мй; в'язайця, ці; вёжа, жі;
II) осгріг, рогу; частокіл, колу.

Остроконечность — шпичастість, тости;

кінчастість, тости; пшилястість, тости.

Острота —1) гострість, рости; гострйня,
Hi; гострота, ; тй; II) кінча(с)тість, то-

сти; III) прійврість, рости; тёрпкість,
кости; дошвульність, ности; IV) до-

тёпність, ности; дорёчність, ности;

V) ущйпливість, вости.

Остроумие —дотёпяість, ности; бйстрий
рбзум; дбтеп, пу. Остроумный —дотёп-
ний. Остроумно —дотопно (У м і в р о з-

мовлйти весело й дотѳпно).

Острый —гбстрий (Гбстрий ніж).
Остывание —оетигання, ння; простиган-

ня, ння; висетгання, ння; вичахання,

ння ѵ Остывание земли —оетигання, ви-

чахання землі. Остылый, остывший —

війстиглий, простйглий.
Осуждать, осудить —I) (к о г о) —засуджу-

вати, засудйти, прис^джувати, прису-

дйти: II) (хулить кого, ч т о) —с,у-
дйет, ооуджувати, осуждает, ганьбй-
ти, ганьбувати, судачити, гудиет, по-

ганьбйти, ѳганьбувати когб; даватп, да-

Отблагодарить

ти догану, нагану. Осуждающий— пй-

ресудливий.
Осуждение —I) засудження, ння; засуд,

ДУ! бсуд, ду; осуда, ди. Условное осу-

ждение —умбвний засуд; II) бсуд, ду;

осуда, ди; осудок, дна; пересуда, ди

(Н е так с-м ерть страшна як

осуда л ю д с ь к а я).
Осушивание —обсушування, ння; вису-

шування, ння.

Осушивать, осушить, осушать —I) обсу-
шувагги; обюушити; (о ми.) —пообсу-
шувати; II) (выпить до калл и) —

вВхилити, хильн^ ти, дмухнути (0 й
вйпила,_війхилила, сама себе
похвалила).

Осуществление — здійснювання, ння,

справджування, ння; здійснення, ння;

справдження, ння.

Осуществлять, осуществить —здійснгова-
ти, здійсннти, здійснити, справджува-
ет, справдйти, до вчйнку, до діла до-

вбдити. Осуществляемый —здійсшова-
ний, справджуваний. Осуществимый—
здійснёний.

Осуществляться, осуществиться— здій-
снюватися, здайснятися, здійсцйтися,
справджуватися,  справдитися.^

Осязаемость, осязуемость —дотйканістъ,
ности; дотикальність, ности.

Осязание —I) (д е й с т в и е) —дотивання,

ння; доторкання, ння до чбго й чбго;
II) (чувство осязани я)—дотик,

ку; дбторЕ, ву; чулість, лости у пуч-

вах. Органы осязания —бргани дотику.

Осязательно —цутно, дошкульно.

От и ото —від, од, з чбго. От села до се-

ла —від села до села. Время от вре-

мени —від часу до часу, часом, часа-

ми. Изнемогать от сна —на сон знема-

гатд. Остолбенеть от ужаса, от страха,

от неожиданности —скам'ядіти з зка-

ху, з страху, з переляку, з переполо-

ху," з несподіванки. Задыхаться от гне-

ва —задихается з гніву. Произойти от

кого —пітй з кого. Доход от торговли,

от продажи —прибуток з торгівлі (з
тбргу), з дрбдажу. От роду —з роду.

Отказываться, отказаться от чего —

відмовлятися, відмбвитися від чбго,
зрікается, зректи.ся чогб (3 р е к т и с я

посади).
Отапливать, отопить —топйти, отбплюва-

ти, натопйти (Чуж^ хату тодйти
—с во! бчі слал и т и).

Отбивать, отбить —одбивати, одбйти,
одіб'ю, б'ёш, ё; одбороняти, одборонй-
ти. Отбиться от рук —розледащіти, роз-

бёститися, розпустйтися. Отбивной —

відбивнйй.
Отблагодарить —оддячити,     віддякуватп
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(Я   о д д я ч у   вам   за   приязнь
вашу).

Отблеск— блиск, ску; відблиск, ку; від-
світ, ту (Крізь щілйну бачимо
на стіні б л иск від оічію. Бля-
ха  прбти  сонця даё   бдсвіт).

Отбой— бдсіч, чи; одбій, б too; бдстуи, пу;
(в   работе) —відстулйтися від чбго.

Отболеть— вйболіти, переболіти.
Отборный— одбірний, вйборний, добір-

ний, вйбірний, одббрний, опрічний,
чільний.

Отбрасывать, отбросить— I) відкидувати,
відкидати, відкйнути (К ращу р и б у
берё, а дрібну^ відкидае); II)
відбивати, одсвічувати (М і с я ц ь
відбивае від себе сбнячне
світло). Отбросать — повідкидати,
відкйдати що.

Отбросок —покійдьки, дьок; пбкидь, ди;
непбтріб, ребу.

Отбывать, отбыть— I) відбувати, одбути
(Одбув гостей); II) одіздйти, од'-
іжджати, од'іхати (На четвёртий
день гбсті од'іхали). -Отбывание
^д е й с т в и е)— •відбування, ння.

Отвага— відвага, ги (Відваг а мед-
вино   п'ѳ,   одвагайкайдани

тре).
Отваживаться, отважиться —важитися,

відважитися, зважуватися, одважити-
оя, зважитися на що, пітйі на відваж-
не. Отважность— відважність, ности.
Отважный —відважний, відважливий,
сміливий.

Оіваливать,-ся; отвалить,-ся —I) відвалю-
вати, ся; одвалати, ся (Цёгла о д-
валйлася); П) відчалювати, відпих-
нутися, одчалійти, одпихнутися. От-
вал —I) відвал, лу; II) відчалювання,
ння; одчал, лу. Идти, брать на отвал
—одчалювати.

Отвергать, отвергнуть —відкидати, від-
вертает, одмовляти що, зрікатися, цу-
ратися чогб, одкйнути, одвернути, од-
мбвити що, зржатися, одцур&ется чб-
го (Одцур&еться брат брата).

Отвердевать, отвердеть— твердіти, твёрд-
нути, твердішати, затвѳрднути. Отвер-
дел ый —стверділий.

Отверстие —бтвір, вору; рбзтвір, твору;
дірва, ки.

Отвертывать,-ся; отвертеть,-ся; отвер-
нуть,-ся —I) одкручувати, одвірчувати,
одкрутйти, отвертіти, одвернути_ (В і д-
кру'тйти гй.йку. Одкрутйв^б-
лову); II) одвертати, ся; одварнути,
ся (О д в е р н у л а с ь до в і к н а й
заплакала). Отвертывание —відвер-
тання, ння; одкручування, ння.

Отвесный —сторчбвий, стрімвйй. Отвесно
—отбрч, навсторч, агрімко.

Отвесок, отвес— олйвниця, пД; грунтвага;

ги; стрбма, ми; повіс, су.
Ответ— одвіт, ту; бдповідь, ди; _ відпо-

відь, віди; (н а с л о в а х) —одмбва-, ви;
відказ, зу; (и и с ь м е л и о) —відпис,
су; віддйсва, ски. В ответ— на бдло-
відь, на відповідь. Ответный-Чвід)
одвітндй,    (від)одмбвніий,    (від)одпо-
іВІДНИЙ.

Ответвление —одвйлок, лку.
Ответственность — відповідальність, но-

сти. Нести ответственность —нести від^
повідальністъ (за що). Ответственный
—відповідальний. Ответственный ра-
ботник —відповідальний робітнйк.

Ответчик —одвітчик, ка; одповідник, ка;
відповідальник, ка.

Отвечать, ответить —I) одповідати, від-
мовлнти, одповістіі, одмбвити; (на
слова х) —відказувати, відказати, од-
рівати; (письменн о)— відписувати,
відписати; П) (нести ответствен-
но с т ь) —відповідй.ти, відповісти за
що перед жим (А д м d н і с т р а ц і я
відповідае за всю справу).

Отвешивать, отвесить —одважувати, од-
важити, зважувати, зважити (0 д в а
жив йому луд соли). Отвесить
поклон —уклонимся низенько. Отве-
сить удар —вдарити сильно, стусана
дати.

Отвиливать, отвалять, отвильнуться —

викручуватися, вйкрутитися, однйку-
вати,' уникати, ухилятися від чбго, вй-
крутитися, однйкнути, унйкнути, ухи-
лйтися чбго, крутька дати (Цей то-
варищ все одникае від р о б 6-
ти. Года тобі унивати, при-
знавайся по прав д 0.

Отвинчивать, отвинтить — одшруббвува-
ти, одвручувати, одшрубувати, одвру-
тйти, одвертіти, одвернути.

Отвисать, отвиснуть— чэбвисати, обввдну-
ти. Отвислый —обвйслий.

Отвлекать, отвлечь —I) відтягати, відво-
ліжати, одтягтй, одволоктй (О д в о л і к
за двір та й кинув); Ж) вни-
мая и е)— відве^тати, відхиляти, од-
вернути, одхиліити. Отвлекаться от за-
нятий —одриватись від роббти. Отвле-
чение— відтягання, ння; відвертання,
ння (від чбго). Отвлеченный —I) одтяг-
нутий, одволбчений, одвёрнутий; II)
відволіклий, умозбрний, абстракцій-
ний, абстраіктний.

Отводить, отвести —відвбдити, , відвёсти,
одпровадити (кбго силою). Отводить
квартиры —ставити на пбстій, розвбди-
ти по квартирях.

Отвозить, отвезти, отвезть— одвбзити, од-
вёзти. Отвоз —одвіз, возу.

Отворять, отворить,-ся— одчиняти, ся; од
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чинйти,   ся    (Одчиняти    браму,
в і к н 6, д в ё р і). Отворять часто две-

ри— рйлатися.
Отвратительный —гидвйй, бридкйй, огйд-

ний, обрйдний, гйдосний, обрйдливий,
осоружний. > Отвратительно — гйдко,
брйдко,    огйдно,    гйдосно,    осрружно

(Гйдко диви тис я на йог о).
Отвращать, отвратить— одвертати, одвер-

нути. Отвращать взор —одвертатися від
кого, чбго.

Отвращение —I)     (д е й с т в.)—одвертан-

ня, ння;  відворбт, ту;  II) огйда, ди;

нёхіть, хоти; бридь, ди. Питать отвра-

щение —гидувати, гидити. гёрбатя.
Отвыкать, отвыкнуть —одвикати, одвйк-

нути, однажуватися, однадитися.

Отвязывать, г  отвязать,-ся —відвязувати,
ая; відвязает, ся (Відвяжй кони,
в і д к с е л) ; П) відчёплговатися, відче-
"ййтися від чбго, когб і від кбго, чбго,
відкараекатися,  позбутися,  спёкатися
кого, чогб  (Насилу    одчелйвся
від   йог о.   Як   мені  йогб   спё-
катися).

Отговаривать,    отговорить,-ся —I)   відмо-
вляти, ся; відговбрювает, ся; розражу-

вати, відражувати,  ся;  одмбвити, ся;

одрадити,   розрадити   кого,   розраяти

кого (Хотів іхати, талйдироз-
раяли);   одмовляется,   відмагатися,
відбріхуватися, одмбвитися, відбрѳха-

тися. Отговорка —відмова, ви; відмбвка,
ки; відговбр, вору.

Отгонять,   отогнать —I)   відганя.ти,    вы-
гнили, проганяти, прогнати, розганяти,

розігнати, одігнает (О д ж е н и _т е л я

в чёреду);ДІ) відбивати, відгапяти
займати, одбйти, одігнати, заняти (Ч и

йогб    вбито,   чи   в   полбн   за-

нято).
Отгрузить —відвантажити. Отгрузка —вз'д-

вантаження, ння.

Отдавать, отдать,-ся— I) віддавати, від-
дати, видавати, вйдати, здав&ти, зда-

ти. Отдавать обратно —вертати, верну-

ти (Верни у сё, щ о я тобі дав);
П) відбивает, одбйти (Ця рушнвця

дуже відбивае); Ш) відпихати,
відіпхдѵет, відчалювати, одчалйти.
Отдай причал —одчалюй; VI) (эхом)
—розлягатиоя, ^розтинатися. розітну-
тися, віідкликятися, відгѵкуватися

лудою, залунати 01 у н 6 го р о з-

тинаетьсяу лузі); V) одга-

няти, одгбнити (Чогб на і" в с я, тим

і відгбнить. Панством від те-
бе відганяе); VI) лёгшати, полёг-
шати, помёншаги, одлигнути. угцОх-
нута. Больному отдало —слаббму по-

лёгшало; ѴТТ) ослабнути, оспабта. От-
даю   на   вашу   волю,   на   выбор,  на

усмотрение —спускаюсь   на   вашу во-

лю,  здаюся на вас,  на вашу ласку.

Отдать приказ —звеліти, наказа'ти.
Отдавливать, отдавить — віддавлювати,

оддавйги. Ему никто ноги не отдавит

—ніхтб йому в кашу не наплюё.
Отдаление— I) віддалення, ння; II) дали-

на, ни; далечина, ни; далечінь, чінй;
далеч, чи; далёвість, кости.

Отдаленность— далёкість, кости. Отдален-
ный— I) віддалений; II) далёкий, даль-

ни.  Очень далекий —далечённий.
Отдалять,-ся; ^отдалить.-ся— I) віддаля-

ти, ся; удаляет, ся; даліти, оддалйти,
удаляет; П) відстороняет, відлучати,
відсторонйти, відлучйти (Відсторо-
нив йогб від цьбго діла); ІЩ
одвертати, одхиляти, одвернути, одхи-

ляти, одвертати (кого ( від товарйства);
IV) ухилятися, ухилйтися, цуратися

(У^х и л я т и с я від роббти, това-

рйства).
Отдв и ж но й —висувыйй.
Отдежуривать, отдежурить — одбувати,

одбути чёрцу, відчергбвувати, відчер-
гувает.

Отделение —I) виділення, ння; одрізнен-
ня, ння; одлучення, ння; відлука, ки:

II) відділ, лу; пбділ, лу; вйділ, пу;

рбзділ, лу.

Отделывать, отделать— дорбблювати, до-

робляти, зробйги, лоробйти, зтібрати-
ся (Нехай це лороблю, та тоді
в і з ь м у с я з а и н ш е); П) обробля-
ти, обробйти, оздббити, вйхорошитн;
Ш) нівечити, псув&ти, паскудити, зні-
вечити, понівечити, зіпсувати, попсу-

в&ти.
Отдельный —окрёмий, віддільний, ооб-

бий, особлйвий, відр^бний. Отдельно
—особо, особливо, осібно, різно, на-

різно. Отдельный вопрос— окрёме пи-

тания. Отдельный участок— відрубня-
ділянка.

Отдйляться.-ся; отделіить,-ся — /віліод-
діляти, ся; відрізняти, ся; виділяти,.
ся; вилучает, ся; одділйти, ся; одріэ-
нйет, ся; вйділити, ся; війяучити, ся;

відокрёмиет, ся.

Отдергивать, отдернуть — одсмйкувати,
одемикнует.

Отдирать, отодрать —віддирати. відрива-
ти, відідрати, віддёрти, облудлговати,
лупити; (ветку) — відчухрати; (о
танца х) —затинати, виетнати.

Отдувать, отдуть. отдунуть,-ся— Т) оялѵ-
вати, ся; одлм^хувати, ся; оддм-Стну-
ТИ, ся: о-чт^ти, ся- ТТ^і тг т ттртчатю тп-

ти, віддйхѵватися ; відсапуватдоя. пе-

ренесет дух, оддйхатися. одсапатися

(Вибігав, а тепёр відсй-
п у е т ь с я).
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Отдушина— продух, ху; продуховина,
ни; дух, ху. Отдушник— душник, ка.

«Отдых—одпочінок, нку; опочйвок,. вку;
перепочйвок, вку; віцпочивання, ння;

.віддихаяня, ння. Без отдыха —но од-

дихаючи, не спочиваючи, без віддиху.
без просвітку. Дом отдыха— будйнок
відпочйнку, для відлочйнку. _

'Отдыхать, отдохнуть —відпочивати, опо-
чивати, сночивати, відпочйти, опочн-

нути, спочйти, спочйяути, перепочи-

вати, перепочйти.
«Отец —отёць, тця; батько, ка; батенько,

ка; батечко, чка; тато, та; татко, ка;
татусь, ся. Отечески —по-батьківськи,
по-батыгівському. Отеческий — отёць-
кий, батьків, батьківсышй (Отец ь-

к и й с и н).
Отечество —отчизна, ни; батьківщйна, ни;

отечество, ства. Отечественный —ро-
динний, отчйзний.

Отживать, отжить —I) відживати (О д-

жйло свій вік); II) одживати, ви-

бувати, відслужувати, оджйти (О д
буду цей рік та й кину. Од-
яг к в уі а а з й I н а з а б р а н і
грош і).

Отжимать, отжать —I) видавлювати, ви-
тйскувати, викручувати, вйдавити,
вйчавити, вккрутити, одцідйти; №
відтйскувати, відтйснути (ногу,
пальцы, кого-нибудь от чего-

нибудь).
Отзыв—I) відзив, ву; відклик, ку; вы-

кликания, ння; II) (від)бдповідъ,
ди; одмова, ви.

Отзывать.-ся; отозвать,-ся —відзивати, ся;
в ітткііика'ти, с я: вішдзваш, ая; (від)од-
клйкати, ся (Одізвати й по чат и
г о в о р и т и); II) озиватися,. обзивй-
тися, відкликатися, озватися,^ обізва-
тися, (від)одгукнутися (Й о г 6 к л й-
чуть, а в і я і нет о б з и в а в т ь е я).
Отзывчивый —відголбсний, чулий. От-
зывчивый  человек —чула лгодйна.

Отказ— відказ, зу; одмова, ви.

Отказывать, отказать,-ся —I) відказува-
ти, ся; відмовляот, ся; одмагатися,

відступ&тися, зрікатися, цуратися чб-
го, відступйтися від чбго, відказати.
ся; відмбвити, ся (Hi в чім не міг
йому відказати); II) ^заве-
щать) — відказувати, відпйсувати,
відказати, віднисати.

Откармливать, откормить —відгодбвува-
ти, розгодбвувати, годувати, відгодува-
ти, підгодувати, розгодувати, вйгрдува-
ТИ-   .Стт Я С Т Ь б О ЙІ — РГТТТТЯіС.аГГИ,   тѵчити

Откормленный —годбваний,   відгодбва-
ний, глад^н, жилонйй, пасений.

Откидной —відкидгоій.   Откидные   рука-

ва—вильбти,  тів.

Откидывать,    откидать,     откинуть, -ся —

водкидати, ся; ввдкинути, оя віщ чого;

залишати, задиішйти, покидаги, покй-
нутя що. Откинуть страх— залишйти,
облишйти страх.

Откладывать, отложить — I) (в с т о р о я у,

особо) — відкладати, відкладувати,
відкласти, відложйти що; (откла-
дывать от чего, отбирать)--
відбирати, відібрати; II) (отсрочи-
вать) —відкладати, відкладувати, від-
класти. Не откладывая далее дела —

не відкладаючи справи надалі. Откла-
дывать, отложить в долгий ящик что

(дело) —відволікати, відтягуівати спра-

ву; III) (в о р о т я и к) —відкбчувати,
відковйти кбміра; IV) (л о ш а д е й)—
відпряіга/ги, відпрягтй, вішрягти ко-

ней, кбні. Откладываемый —відклада-
ний, відкладнійп.

Отклеивание —відклёювання, ння.

Отклепать   (з а к л е п к у) —роаклепати.

Откликаться, отнликиваться, откликнуть-

ся на что —відкликатися, відклйкну-
тися, відгукуватися, відгукатися, від-
гукнутнся, податіи голос на що (Я к

один від гукну лис я на за-
прос и н и).

Отклон —відхил, лу.

Отклонение —відхиляння, ння; (оконч.)
—відхниення, ння; відхил від чбго;
(отступлени е) —відбіг, гу; Вир-
гиния, ння. Отклонение от правил —

відхиляння від правил.

От клонять, отклонить— I) (что, кого)
—відхиляхи, відхилйти, (о мяо г.)
—повідхиляти; (отвращать) —від-
вертати, відвервѵти; (отбросить)
—відкидати, відкйнути що; III) (к о-

го от чего отговариват ь)—
відхиляти, відхплити, відраджувати,
відрадити кого від чбго.

Отклоняться, отклониться —відхилятися,
и'дхилйтися від чбіго, відбігати, відбіг-
ти. Отклониться от пути —збйтися 3

шляху.

Отколачивание (ящика, дверей) —■

відбивання, ння.

Отколачивать, отколотить —I) (ч т о)—
відбивати, відбйти що; II) (откол о-
т и т ь к о г о) —відлатати, відаалатати,
відлупцювйти кого.

Отколь и отколе —відкіль, відкіля,
(з)відки.

Откомандирование — від(ви)рЙ!дження,
ння; від(ви)правлення, ння; відкли-
кання, ння.

Отк"м»"пиппвка —від(ви)ряджеші!Ж,. ння:

від(ви)правлення,   ння;   відкликання,
ння.

1 Откомандировывать,      откомандировать
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ного куда— від(ви)ряджати, від(ви)ря-
дйти, від(ви)правити. Откомандиро-
вать кого от чего —відряджати, відря-
дйти, відкликати, відклйкати від чбго
й з чбго. Откомандированный —від(ви)-
ряджений, від(ви)яравлений, відклй-
каний.

Откорм, откормка —годівля, лі (Ц е й ч о-
л о в і к до г о д і в л і д 6 б р и й).

Откос— укіс, укосу; узбіч, очи; спад, ду;
ехал, лу; пбхял, лу. Откос(н)ый —укіс-
ний, скісний, убічний.

Откосник     (у столяров) — косинёць,
нцяі; коемнчик, ка.

Откровенность —відвёртість,  тости;   від-
крійтість, тости;   щйрість,   рости. От-
кровенный— відвёртий, відкрйтий. От-
кровенный ■ человек —відвёрта   (непо-
тайна) людКна. Откровенно —відвёрто,
відкрито;    (искренне) —щйро,    по
щйрості.

Откручивание —відкручування, ння.

Открывание —відкривання,   ння;   відчи-
няння,  ння;  відтуляння,  ння;  відти-
кання,  ння;   (п е ч и) —відслбнювання,
ння; (г л а з) —розплмцування, ння.

Открыватель —відкривач, ча; (и з о б р е-

т а т е л ь) —винах! дник, ка.
Открывать, открыть— I) (что) —відкри-

вати, відкрити, відчиняти, аіідчинйти
(Відчиняти двѳрі, ворбта). .

Открывать глаза —розплющувати, роз-

плющити бчі. Открывать книгу —роз-
гортати, розгорнуги книгу; II) (кому
что '(тайн у) —виявлйти, вйявити,

. об'являти, об'яввди що кому. Откры-
вать преступление —викривати злб-
чин; III) (находить, обретать)
—відкривати, відкрйти, відпгукувати,
відшукати, викривати, вйЕрити що;
IV) (изобретат ь) —винахбдити, вв-
найти що. Открыть движение —розяо-
чати pyx. Открыть заседание —відкри-
вати, відкрсйти зббри, засідання. От-
крыть пальбу —розпочати стрілянйну.

Открытие —I) відкриттяі, ття; розчйнен-
ня, ння; відхвлення, ння; розпліощен-

ня, ння (очей); II) (изобретение)
—вйнайдення, ння; вйнахід, ходу.

Открытка — листівка,    ки;    (листовна.)
кіртка, ки.

Открытый —I) (от гл. открыть) —від-
крйтий, відчмнений, розчйнений; П)
відвёртий. Открытое лицо —йене (чл-
сте) лице. Открытое письмо —відвёр-
иий лист, картка, листівка. На откры-

том воздухе —на вільному повітрі. Под
открытым небом —яобсто нёба, тгід гб-
лим нёбом, на двбрі. При открытых

дверях —прилюдно. Открыто^-відвёр-
то;^ (я у б л и ч я о) —прилюдно; (явно) !
—явно, в'явкя.

Откуда, отколь,-ле —I) відкіль,    ввдыілй,
відки,  звідки,  звідкіль,  звідкіля,  де.

Откуда бы ни было —хоч-би відки. От-
куда ни возьмись— де не взявсь; II) (с
какого времен и) —відкбли.

Откупной —відкупнйй.
Откупоривание —відтикання,   ння;    від-

коркбвування,  ння;   (б о ч к и) —відби-
вання, ння; (т ю к а) —розяакбвування,
ння.

Откупоривать, откупорить   (бутылку)
—відтикати, відіткнути, відкоркбвува-
ти,  відкоркувати;   (б о ч к у)— відбива-
ти,    відбйти;    (т ю к) —розпакбвувати,
розпакувати. Откупоренный —відіткну-
тий, відкоркбваний.

Отлагательный —відкладнйй,   відгайний,
Отлагательство — відволікання,   ння;

проволікання, ння; відволбка, ки; від-
клад, ду.

Отлеживаться, отлежаться —I) відлёжу-
ватися, відлежатися; II) (о плодах)
—улёжуватися, улёжатися.

Отлетать, отлететь— I) відлітати, відле-
тіти, відлйнути (Журавлі відлі-
т а ю т ь у в и р і й); II) і(о т/с к о ч и т ь)
—відлітати, відлетіти, віднадати, від-
насти.

Отливание —відливання, ння; надсипан-

ня, ння; виливання, ння; вйлив, ву.

Отливальный — відливальний, вилив-

нйй. Отливальный, отливной насос -

відливальна,  виливна помпа   («мок).
Отливать, отлить— I) (чего, откуда,

отбавит ь) —відливати, відлити, ві-
діллйти; надливати, надлйти, наділлй-
ти чбго, звідки (Відлйв з пів-
відра, водя); (из металла) —ви-

ливаги, вйлити (На з а в 6 д і «В і л ъ-

ш о в й к» вйлити м а х о в ё ко-

лесо).
Отливок —війливок, вка.

Отливщик —I) ливарник, ка; ліярник, ка-

виливач, ча.

Отличать, отличить —I) (что от чего)
—відрізняти, відрізнйти; (о мног.)
—повідрізняти що, кого від чбго, кб-
го; II) (ставить в ы ш е) —відзнача-
ти, відзначити; (о мног.) —повідзна-
чати кого чим-, вирізийти, вйрізнити
кого з-поміж кого (В і д з н а ч а б т ь-

ся своім співом '3-П о м і ж

У с і х).
Отличаться, отличиться— I) (р Ж з л н-

ч а т ь с я) —відрізнятися, відрізнитися
від кого, від чбго чим, різнитйся, по-

різнилйся від кбго, від чбго чим, у

чбму; П) (в ы д е л я т ь с я)— відзначй-
тися, відзначуватися, відзначитися
чим від чбго.

Отличение —I) відгязнения, ння; відріз-
нювання, ння; II) відзначення, ння.
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Отличие —I) (различие) —відміна, ни;

різнйця, ці; відзнака, ки від чбго,
від кбго. Знак отличия —відзнака, ки.
С отличием —служати з відзнакою.

Отличительность — відмшність, ности;
відмітність, ности; різність, ности;

прикмётність, ностй. Отличительный
—відмінний, відмітний. Отличитель-
ный признак —відміна, ни; відміняа
ознака. Отличительно— відмінно, від-
мітно від чбго.

Отличный —I) (разный) — відмшний,
відмітний від чбго чим, опрічний від
чбго; II) (превосходны й) —чудб-
вий, дуже гарний, лрегарний. Отлич-
ные дарования —чудбві здатності, здіб-
ності. Отлично —I) (от ч е г о) —відмін-
но, відмітно від чбго; II) (прево-
сходя о) —чудбво, чудесно, дуже гар-
но. Отлично сделано —чудбво зрбблено,
дуже гарно.

Отлогость —полбжистість, тости; полб-
гість, гости; згбристість, тости; спади-

стістб, тости. Отлогий —пологий, полб-
жистий, спадистий, похйлий, схйли
стий, покбтистий. Отлого —спадисто,

полого, спусковато,  спуском.
Отложной —(отложной воротник)

—вилбжистий, викладчастий, відкб-
тистий, викладнйй кбмір.

Отломок —відламок, мка; відлбмок, мка;

зламок, кка; уламок, мка; окруши-
на, ни.

Отлучаться, отлучиться —I) (от чего) —

відлучатися, відлучйтися від чбго, від
кбго, вилучатися, вйлучитися з чбго.
8 кбго; (на короткое время)--
відвихнутися, відвертатися, відверну-
тися (Не вспіла відвихнути-
сявід пёчи, як ужё крик пі-
дня в, що лін^юся).

Отлынивание —відмйкування від чбго.
огинання (Повсякчасне о г и

нання біля  роббтм).
Отмаливание —відмблювання,  ння.

Отмалчиваться, отмолчаться —відмбвчу-
ватися, відмовчатися, змбвчувати,
змовчати (Що не кажй^ а вія
завжди   ві-дм бвчу еться).

Отмахиваться, отмахнуться от чего —об-
лгахуватися, обмахатиоя, обмахнутися,
обгбнитися, обігнатися від^ чбго (0 б-
махувався, о б о р о я яв с я ру-

ками й ногами).
Отмачивание —відмбчування, ння.

Отмежевание —відмежування, ння; від-
межбвування, ння.

Отмежевывать, -ся; отмежевать, -ся —від-
межбвувати, відмежбвуватися, відме-
жувати, відмежуватися (В і д м е ж у-
вася від громадськоі праці.

Відмежував   свбо   поле   від

обчеськбго).
Отмена— I) каеування, ння; скасбвуван-

ня, ння; анулювання, ння. Отмена
приказания —скасування наказу; II)
відміна, ни; різййця, ці.

Отменимость —скасбвність, ности; знёс-
ність, ности. Отменимый —скасбваний,
знёсвий. Отменительный —касуваль-
ний. Отмбнно— I) відмінно, відмітно;
II) вйборно. Отменно хорошо— дуже

гарно.
Отменять, отменить —касувати, скасбву-

вати, скасувати, анулювати. Отменен-
ный— скасбваний, знёсений, анульбва-
ний.

Отмеривание —відмірювання, ння.
Отмета, отметка— і) (оконч.) —заана-

чення, ння; відзначення, ння; зано-
тування, ння; П) зазначка, чки; пршс-
мета, гги; внак, ку; признака, ки;
пбмітка, ки (По цій, прикмёті
йогб  скрізь  пІ8іають) ѵ

Отметный— I) відкиднйй, відкинутий;
II) (о т б о р н ы й)— добірний, вибор-
ний (Д о б і р н и й к р а м) ; III) (о т-
четны й)— відзначййй (В і' д з н а ч-
навистава).

Отмечание— зазначення, ння; відзначен-
ня, ння; нотування, ння; занотбвуван-
ня, ння; значіння, ння.

Отмокание —відмокання, ння; відкисан-
ня, ння.

Отмораживание —відморбжування, ння.
Отмораживать,-ся; отморозить,-ся — від-

морбжувати, ся; відморбзити, ся. От-
мороженный —відморбжений.

Отмучивание — I) (х и м.)— встбювання,
ння; II) вздмулговання, ння; сортуван-

ня, ння.
Отмщать, от(о)мстить —мстйтисж, помсти-

тися на кому, над ким, відомщати, ві-
домсийти кому за що.

Отмывание —відмивання, ння; відпиран-
ня, ння.

Отмывки —змилйни, ин; змйлки, іків.
Отмыкание —відмикання, ння.
Отмычка— відмикачка, чки; відмикалка,

лки.

Отмяклость —зм'яклість, лости.
Отнекивание —відмовляння, ння; відма-

гання, ння; огинання, ння.
Отнекиваться, отнекаться — відмовляти-

ся, відмбвятися, відмагатися, відмог-
тійся від чбго.

Отнимание —I) віднімання, ння; відій-
мання, ння; відбиранн.я, ння; II) (р е-
бенка' от груди) —■ відлучання,
ння; ПІ) (х и р у р г.)—відрізування,
ння.

Отнимать, отнять —віднімати,_ відіймати
віднятн,   відбирати,  відібрати,   загра-
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бувати, вйдерти. Отнимать ребенка от

груди— відлучувати, відлучати дигй-
ну. Отняло язык у кого— відібрало
(замкнуло) мбву (річ) кому.

Относительный — віднбсний, стосункб-
вий^ роэмірний; (уело в'н ы й') —уме-
ний. Относительный вес — віднбсна,
стосункбва вага. Относительное место-

имение —стосункбвий заімёиник. Те-
ория относительности —теирія віднбс-
нОсти. Относительно —віднбсно, роз-

мірно, стосункбво. Относительно кого,

чего— прбти, супрбги кого, чогб, що-

до кого, що-до чбго.

Относиться, отнестись —1) відябситися,
віднёстися; II) (мате м.) —стосувати-
ся, бути супрбти. Не к тебе относится
—не до тебе річ. Относящийся к чему
—наложний до чбго. Относиться к ко-
му, чему —ставимся, поставитися до

кбго, до чбго. Относиться к кому, чему
с уважением —шапувати, пошанувати
лист, ста. Не имеющий отношения к
кому . —■ крявдити кого. Относиться
враждебно —ворогувати на кбго, прб-
ти кбго (Вони на тебе ворогу-

го т ь, а я буду і м в 6 р о г за-
клятий. Пбльща ворогуе

прбти Німёччини).
Отношение —I) (к кому, чему) —від-

нбеини, ин; стосунок, нку; віднбшеп-
ня, ння; ставлення, ння до кбго, до

чбго; (канц.) — завідбмления, ння;
лист, ста. Не имеющий отношения к
делу —сторбнній, непричётний. В от-
ношении кого, чего, по отношению к
кому, чему —що-до кого, що-до чбго,
віднбсно кбго, чбго, прбти, супрбти
чбго. Во всех отношениях —з кбжного
пбгляду, всіма сторонами, кругом.

Отныне (н а р.) —відншні, відтепёр, від-
сьогбдні.

Отнюдь, отнюдь не (н а р.) —ні в Акому
разі, в жадному разі, ніяким чином,
жадним епбеобом, жадною мірою, ані
трбхи, аж й&к.

Отовсюду— (з)відуеіль, (з)віаѵсілй, (з)від-
усібди, відсюди, з усіх усюдів.

Отож(д)ествление —отогбжнговання, ння,

ототбжнення, ння.
Отозвание —відклякання, ння.

Отопление, отопка —бпал, лу; опадения.,

ння; отопка, пки; (т о п л и в о) —пали-
во, ва. Паровое отопление —паровё
опалення, паровйй опал.

Оторванность —відірваність, ности.

Оторопелость —тороплёність, ности; сто-

ропілість, лости; стуманілість, лости.

Оторопелый —тороплёний, сторопілий,
стуманілий, отетерілий.

Оторопеть —сторопіти,   оторопіти,  сторо-

пйгася, стуманіти, отетеріти (0 те те--

рів з 6 страху).
Оторопь —остра/х, ху.
Отощалость —охлалість, лости; захля-

лість, лости.
Отпаривание —відпарювання, ння.

Отпарировать (удар) —відбивати, від-
бйти; (в разговор е)—відкоша дава-

ти, дати кому.
Отпарывание —відпарювання, ння.
Отпечатание, отпечатка —надрукування,,

ння; вйдрукування, ння.

Отпечаток —відбйток, тка; витиск, ска;
відтиск, ска; знак, ку.

Отпечатывание (в тип о _гр аф и и) —

друкування, ння; (следов чего)--
випечатування, ння; відбивання, ння..

Отпечатывать, отпечатать — друкувати г

вйдрукувати, надрукувати, відбивати,
відбйти.

Отпечатываться, отпечататься (в тип о-
графин) — друкуватися, вйдрукува-
тися, надрукуватися; (о следа х) —

випечатуватися, кйпечататися^ відби-
ватися,' відбйтися^ (Слід ва'Щеча-
тався на сні г_у).

Отпиливание —відпилговання, ння; над-

ітйлювання, ння.
Оплата —відплата, ти; віддяка, ки. От-

платный —відплатний ѵ

Отплатчик,-чиця —відплатник, ка; ниця,

ці.
Отплачивание-г-відплачування, ння; від-

дячування ння.

Отплывание —відпливання, ння; відча-
лювання ння.

Отплывать, отплыть —відпливати, від-
плиотй, віппливти.

Отплытие —^відплитт», ття.

Отполировать (д е р е в о) — вйлощити,-
налощйти, вйшліхтувати; (металл)*
—вияснити.

Отпотелый —спітнілий,  відволбгий.
Отправительница —посилач,   ча;   поси-

лалка, чки;    посилальник, ка;    поси-
л&лыіиця, ці.

Отправка —виряджалня, ння; відряджан-
ия, ння; виправляння, ння; посилан-

ня, ння (В и р я д ж а н н я в д о-
р б г у).

Отправление (п и с е м) —"ніасилання, ння

(листів); (кого) —ві!д'іяід, д)У; ру 1 -

шання, ння. Отправление поезда —від'-
ізд п6і'зда. Точкя отправления —ви-

хідна (віднровідна.) тбчіка, вихіднйй
пункт.

Отправлять, отправить — I) внпяджати,.
вйряпити, відрядіжати, відпяд&ти,
випоавпнти, виправити, відсила'ти. ві-
діслягги. 'Отправленный —вйряіяіжентгй,
віілпйджений, вйппявлений, посланий..

Отправляться,  отправиться —виряджати-
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«я, вйрядитися, відряджатися, відрл-
дйтися; (двигаться) —рушати, ру-
щйти, вирушати, вйрушити, подава-

тися, поідатипя.

Отпраздновать —відсвяткуватп, відбути
свято.

Отпрыск— пагін, гону, паріет, росту; па-

росток, стка.
Отпрягание —відпрягання, ння; випря-

гання, ння.
Отпуск— I) (для елужащи х)— від-

пустка, стжи: відпуст, сту. Получить от-

пуск —здоб^ти відпустку; (товаров)
—відпровадження, ння; вйвіз, возу. _

Отпускать, отпустить— I) пускали, пуетй-
ти, відпускати, відпуетити, повідпу-
скати кого кудй, звідки; (отправ-
лять) —відряджати, відрядйти кого;

П) давати, дали, видавати, ізйдати, від-
важ.увати, вілважити жомѵ що. Отпу-
стить тормоз —розгальмувати.

Отпускной — в ; дпус«ний, вілзвольнйй.
Отпускной билет —відзвольнйй білёт,
білёт на відзвіл, відпустка.

Отрабатывание, отработание, отработка —

віідрббліованпя, ння; (с о в.)—віідрбб-
дрння, ння;  відбувапня, ння; віябут
тй,  ТГГіі.

Отрабатывать, отработать — відробляіги,
віілгкіблтовптн, відооібйти. Отработан-
ные части в машине —спрацьбвані ча-

«тйни. Отработанный пар —■ж'ші& па-
ра. Отработанная вода —зужиткбвана
вода.

Отрава —отрута, ти; трутизна, ни; трутй-
на, ни.

Отрада —відрадість, лости; відрадощі.
щів; відпала. ди; утіха, хи. Отрадный
—відрадісний, відрадний, втішний.

Отражаемость —відбиваність, ности. От-
ражаемы й —ві дбйваний .

Отражатель —відбйвач, ча. Отражатель-
ный —відбивнйй.

Отражать, отразить —відбивати, відбйти,
відпирати, відпёрти. Отразить доводы

■ —эбйти дбволп: (о ев р т е) —відсві-
чувати, відсвітйти; (о звук е) —від-
гукувати, відгукйути, віддавати, вы-

дали.
Отражаться, отразиться — відбивалися,

б<ти відбйтим, вілпитатися, бути від-
пёртим; (о звуке) —відгѵкуватися,

відгукнутися. Отражаться эхом от че-
го-либо —відбиватися лунбю від чбго,
бйтися лунбю в що.

Отражающий— відбйтий.
Отражение —відбивання, ння; відпиран-

ня, ння; (с о в.)—відбиття, ття; відсіч,
чи. Отражение света —відбйвок, вку;
відсвіт, тгу; відблиск, ску.

Отрасль —I) парость, рости (ж. р.); на-
рост, росту (м. р.); П) (горной це-

ни)— вітка, тки; відгіря, р'я;, III) па-
рость, сіи; галузь, зи; ділянка, ки.
Отрасль производства —галузь вироб-
нйцтва.

Отрез— відріз, зу; відтйн, ну; переріз, зу.
Отказать на отрез —рішучо (цілкбм)
відмбвити.

Отрезвлять, отрезвить —тверёзити, витве-
рёжувати, вдтверезити.

Отрезвляющий — тверёзючий, тверезли-
вий.

Отрезок —урізок, зка; обрізок, зка; від-
тйнок, ика. Отрезной —I) вштэтзвйй, об-
різнйй; II) відрізаний, відтятий.

Отрекаться, отречься (от кого, от ч е-
го) —зрікатися, зректйся кого, чогб,
відрікатися, відректйся кого, чогб й
від кого, від чбго (Зректйся по-

сади. В і д р е к т іі ся від слова).
Отрекомендовать, -ся — відрекомендува-

ти, ся.

Отретироваться —відійтаь
Отречение— зрёчення, ння чогб; відрё-

чення, ння; відцурання, ння від чбго.
Отрешаемость — відлгучуваність, ности;

відділюваність, ности. Отрешимый—
відлучний, відставнйй.

Отрицание —I) заперёчування, ння; за-

перёчення, ння; відкидання, ння. От-
рицательный —I) заперёчний, заперёч-
ливпй, відмбвний; II) (м а т.) —відем-
ний, негатйвний. Отрицательная ве-

личина —від'емна величина. Отрица-
тельное электричество —від'ёмна елек-

трйчність. Отрицательно — заперёч-
но, заперёчливо, негативно.

Отрицать что —занеречувати, відкидали.
що. Отрицаемый —заперёчуваний.

Отродясь —зрбду, зрбду-віку.
Отрочество —хлопяцтво, цтва; вік хлоп'я-

чий, пнпаруббчий Отроческий —

хлоп'ячий, підпаруббчий.
Отруби —вйоівки, вок; усівки, вок; грйс,

су.
Отрубной, отрубный —відрубнИй, наріз-

ний. Отрубной участок — відрубнйй
участок, відруб, бу.

Отрывной —відривнйй, уривнйй.
Отрывок —I) (оторваннаячасть от

ч е г о-л и б о) —обрйвок, ка; _ урйвок,
вка; II) (с о ч и н е н и я) —урйвок, вка.
Отрывками —урйвками, уривцём.

Отрывочный —відрйвчастий, урйвчастий,
уривкбвий,    ^рйваний.   _ Отрывочные
сведения —урйвчасті (урйвані) відбмо-
сті.

Отряд —загін, пу.

Отряхивание —обтрушування, ння; об-
тріпування, ння; струшування, ння.

Оп"ряхивать,-ся; отряхнуть,-ся —обтрушу-
вати, ся;  обтрусйти, ся;  обтріпувати,
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ся;    обтршати, ся.    Отряхнутый —об-
трушений.

Отсалютовать —ясу віддати кому, відса-
лібтувати.                        • r

Отсекать, отсечь — відсікати, відтинати,
відсіктй, відтя-ги, відітн^ти komJ" що

(Відтя-в п&льці сокйрою). От-
сечь путь кому —заступйги, пересту-

пйти кому дорбгу.
Отскабливание —зскрібання, ння; зскро-

маджування, ( ння; вискрібання, ння.

Отслуга —відслуга, ги.

Отслуживание — відслужування, ння;

відслугбвування, ння.

Отслуживать, отслужить— I) відслужу-
вати, відслужйти, вислужувати, ви-

служити, відбувати, відбгути, вибува-
ти, вйбути (В к б у в два р 6 к и в

наймах). Отслуживать прогульные

дни —набувйли, набути..
Отсоветывание — відраджування, пня;

відраювання, ння; розраджування,

ння; розраговання, ння.

Отсрочивание —I) відкладання, ння; від-
кладення, ння; відоунення, ння;

П) (ю р и д.)— відрбчування, ння; від-
рбчення, ння.

Отсрочивать, отсрочить —відкладати, від-
класти, відсувати, відоунути (3 а с і-
дання відкладено' до г вів-
т і р к а). Отсроченный —відкладений,
відсунутий.

Отсрочка —відклад, ду; (проволоч-
ка) —угайка, ки; загайка, ки.

Отставка —відставка, ки; димісія, іі. На-
ходящийся в отставке, отставной —

відстанбвлений, пенсіонбваний.
Отстаивание —I) (ж и д к) о с т и) —устбю-

вання, ння; відмучування, ння; II) об-
стбювання, ння; обставання, ння когб,
чогб, за кбго, за що й за ким, за чим

(Юбстбювання свои інтерё-
сів).

Отсталость — відсталість, лости; заста-

лість, лости. Отсталый —I) відсталий,
зосталий;_ II) відсталий, відлйплий
(В і д с т а л а ку л ь т у р а). •

Отстой —гуща, шд; фус, оу.

Отстойный —устбяний.
Отстоящий —^відлёглий, віддалений від

чбго.
Отстрадать — відстраждати, відтерпіти,

вйтерпіти м^ку.
Отстраивание —відбудбвування, ння; від-

будування, ння.

Отстранение кого — відсторбнення, ння;

відсування, ння; усування, ння. От-
странение от должности —усування,

усунення з посади, відстановлення,
відставлення.

Отстранять, отстранить — відстороняти, !
відсторонити,    відсувати,    відсунути, і

усувати, усунути; (отводит ь)— ві^-
хиляти, відхилйти, відводити, відвё-
сти. Отстранить свидетелей (юр и д.)
—ус^нути свідків. Отстраненный —від-
сторбнений, відо.унений, відсунутий,
усунений, уоунутий, відхйлений, від-
вёдений.

Отступное —відчіпне, ого; уступнё, бго;
відступнё, бго.

Осуждение —відсудження, ния.

Отсутствие —I) відоутність, ности; не-

прио^тністъ, ности; II) (н ед о с т а ч а)
—брак, ку; нестача, чі. За отсутствием

времени —через брак часу.

Отсутствовать —не бути присутнім, бути
відсутнім.

Отсылание —відсилання, ння; (оконч.)
—відіслання, ння.

Отсылать, отослать —відсилати, відісла-
ти, відпроваджувати, відпровй.дити,
відряджати, відрядвти когб, що. От-
сылать обратно —завертати, заверну-

та.- Отосланный —відісланий, відряд-
жений. Отосланный обратно —завёрне-
ний.

Отсырелость— відволбглість, лости; від-
волбження, ння. Отсырелый —відволб-
гий, відвбглий, відлбглий.

Отсырение —відволбження, ння; відвіль-
ження, ння; відволбгнеиня, ння.

Отсыреть •— відволбгнути, відлигнута,
відвільжати, відволбжитися, звбгчіти.

Отсыхание— відсихання, ння; усихання,

ння.

Отсыхать, отсохнуть —відсихйти, відсбх-
нути, усихати, усбхнути. Отсохший —

відсбхлнй (В і д с 6 х л а г і л к а. В і д-

сбхлий стбвбур).
Отсюда —I) (з)відци, (з)відси, (з)відціль,

(з)віисіль, (з)відціля, (з)відоіля; II) з

цьбго (місця).
Отталина, отталь— таловйна, ни; тал, лу.

Отталкивание — відпихання, ння; від-
штбвхування, ння; відтручування, ння

когб, чогб від кбго, від чбго.
Отталкивать, оттолкать, оттолкнуть —

відштбвхувати, відштовхнути, відпи-
хати, відпіхнути, відтручувати, від-
трутити.

Отталкивающий (прртив^ный) — рід-
разливий, відворбтний, огйдливий.

Оттачивание —вигбстрювання, ння; нитб-
чування, ння; відгбстрювання, ння.

Оттачивать, отточить (н о ж) —вягбстрго-
вати, гострйти, вйгострити, витбчувй-
ти, вйточити. Отточенный —I) натб-
чений, (на)гбстрений, вйгострений, вй-
точений.

Оттенок —I) відтінок, нка; сутінок, нку;

відтінь, ни; II) (небольшое р а а-
л и ч и е) —відтінок, сутінок.
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Оттепель —відлйга, ги; вщводбга, ги; від-
волож, жи.

Оттирание —I) (о пятне) —витнраиня,

ння; П) (к о г о-л и б о) —відтирання,
ння.

Оттиск —I) відбйток, тка; вйтиск, ску.

Оттискивание —відтискання," ння; відби-
вання, ння; друкування, ння.

Оттого —того, тому, тйм, через те. Оттого-
то —тймі-то. Оттого что —того, том.',
тим; через те, що (Не п р и й ш 6 в то-

му"; що немав змбги).
Отторжение —відірвання, ння; відчахйн-

ня, ння.

Оттуда, оттудова —I) відтіль, відтіля,
звідтіль,  звідтіля),  (з)відти,  (з)відтам:

- П) (с тех по р) —з тогб часу, з тбі
порй, відтбді.

Оттушовывание — відтушбвуваиня, пня;

відтінтовання, ння.

Оттушовывать, оттушевать — відтутнбву-
вати, відтушуізатн, відтінювати, від-
тіняти, відтінйги.

Отупеть —о(с)тупіти;   (о   мног.) —ноту-
.  піти.
Отход^І) відхід, ходу СВідхід пб-

іізда); відступ, ну (На відхбді
сказав п р а в д у).

Отходить, отойти —I) відхбдити, відход-
жати, відійтй, відступатися, відступй-
тися, відступйти від чбго. О поезде-,
почте —ітй, пітй; Іі) (оставлять
мест о) —відхбдити, відійти від кбго;
HI) (у м и р а т ь) —відхбдити, відійтй,
конати, сконати. Отходящий —що віц-
хбдить, відхбжий. Отходящий поезд —

поіад, що відходить; відхбжий ПОІЗД.

Отходчивый — відхідливий   (В І II   X о ч

сердита й, та відхідливий).
Отхожий,    отхожие  промыслы —заробіт-

ки, ок.

Отцепление,   отцепка — відчіплювання,
ння; відчѳплення, ння.

Отцеплять, отцепить —відчіплювати, від-
чепляли,  відчепйти що  від чбго, від
кбго. Отцепленный —відчёплений.

Отцовский — батьківський,      огёцький
(Хата    це    ще    батьківська.
Отёцький с ян).   По-отцовски —по-

батьківському, по-отёцькому.
Отчал, отчаливание, отчалка —відчал, лу;

вздчалювання, ння.

Отчал иватк-гя:  отчалить,-ся —відчалтова-
ти, ся; відчалити, оя від чбго.

Отчасти— ночасти,    подёкуди,    потроху,
частйною.

Отчаяние— рбзпач, чу; розпіука, ки; від-
(ол^чай,  аю:  базналія, if.   'Приходить, і

прийти  в  отчаяние —впадали, впасти |
в рбзпач, в розп^ку, в безнадію (П л и-

вё безнадія, і стиха х л и пае

сум).
Отчаянность —I) розпачливість, вости;

безнадійність, ности; II) шалёність, но-

сти; одчайдушність, ности. Отчаянный
—I) (полный отчаяни я) —розпач-

ливий, розпучливий, безнадійний,
очайдушний. II) Отчаянный поступок

—очайдушний учйнок. Очутиться в

отчаянном положении —опинйтися в

безнадійному станбвищі. Отчаянно—
очайд^шно, запекло, шалёно, несамо-

вйто, безнадійно.
Отчего —чогб, чому, чом, через що, че-

рез віщо. Отчего-то —чогбсь, чомусь,

через щбсь, через віщось.
Отчество —прізвище, ща. По отчеству —

по-батькові.
Отчет —звіт, ту; _ звідбмлення, ння про

(за) що; справоздання, ння про що, з

чбго. Давать, дать отчет перед кем,

кому о чем —давали, дали звіт (зві-
дбмлення) кому, перед ним, про що,

з чбго. Денежный отчет —звіщбмлення
(справоздання), ння; гропіові рахунки.

Отчетливость —виразність, ности; вираз-

ливість, вости. Отчетливый —виразний,
виразливий, чіткйй. Отчетливо —вираз-

но, виразливо, чітко, докладно.

Отчетность —I) звідбмність, ности; звіт-
нцсть, ности; (д е н е яг я а я) —рахун-

ки, ків; II) відповідалыгість, ности.

Отчетный —звідоьший, звітний, рахуп-

кбвий, 'Віідповідальний.
Отчисление —відрахйвуваяня, ння; від-

чйслення, ння; (у д е р ж и в а н й е) —

вивертання, ння; (с о в.) —відрахуван-
ня, ння.

Отчислять, отчислить —I) відрахбвувати,
відрахувати; (у д е р ж и в а т ь) — ви-

вертати, вйвернути; II) (кого, куда)
—перевбдити, перевести, відряджатл,
віідрядйти коігб кудй, від чбго. Отчи-
сленный —I) відрахбваний. вйверну-
тий; II) переведений, відряджений.

Отчитываться, отчитаться (перед кем)
давали, _ дали, складати, скласти звіт
комѵ, перед ким.

Отчуждаемость —відчіѵжуваність,   ностп.

Отчуждать, отчуждить— I) (кого, что,
от к о г о) —відчѵжувати, віідчужати,
відчужйти, відчѵжрпити:. Отчужден-
ный От людей —відчужений від людей,

відлюдний; II) (о б и^м у щ е с т в е) —

відчѵжувати, ві;лчужа'гги, вілчужити.
вйвласнювати. вйвласнити. Полоса от-

чуждения —смуга вщч'уження.

Отчуждаться, отчуждиться от кого, чего

■—«ідчужуватися, відчужатися, відчу-
жйтися, відчужёнити, ся від кбго, від

j чбго; цуратися, відцуратися (від) кб-
го, чбго.
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Отчуждение— 1) (от кого, чег о)— від-
чужування, ння; (окон ч.) —відчужен-
ня, ння від кого, від чбго; П) відчу-
жування, ння; вивлащування, ння;
вивласнювання, ння.

Отчужденность (от_ людей) —відлібд-
ність, ности; відлюдкуватість, тости.

Отшарить что —відшукати що.

Отшмбной —відшйбний.
Отшивать, отшить —I) скінчйтя шиття,

перестати нгйти ; II) (отрабаты-
вать шитье м) —відшивати, відшй-
ти; II) (ко го оттерет ь) —відшива-
ти, відшйти кого від кбго, від чбго.
Отшиваться — відшиватися, відшй-
тися.

Отшучиваться, отшутиться —віджартбву-
вати'ся, відзкартувагися.

Отщелкать кого— І) побита, відлупцтова,-
ти кого; II) вйлаяти, налаяти когб.

Отщепенство —відступництво, цтва; ёре-
тйцтво, цтва.

От'едание— від ідання, ння.

От'едать, от'есть —I) (о ко н ч и т ь есть)
—гіоісти, попоісти, кінчати, скінчйти
Істи; 11) від'Тлати, від"істи і(Іж у ме-

не, а в тебе буду в і д' I д а т и.

іВід'Ідай за снідання в обід).
От'едаться, от'есться (д о б ре т ь) —від'-

ілатиоя, від"істися, роз'вдатися, раз'-
ідатися, роз'гетися.

От'езд —відізд, ду; вйізд, ду. За от'ез-
дом, по случаю от'езда —із причини
від"ізду, вйіізду. К от'езду —на від ѵізд.

От'ездное —від'ізднё, нбго (Дав в і д'-
ізного по жарббванцю).

От'ездный —від'ізднйй.
От'езжающий —від'іждж.ий; той, хто від'-

'іздйть.
От'емлемость —відбйракість, ности; від-

німаність, ности. От'емлемый —відбй-
раний, відніманий.

От'емний —виббрний, вйбраний. От'ем-
ный вор —очайдушний злбдій.

От'явленный — звісний, усім відбмий.
От'явленный мошенник, лгун —непри-

тбрений Шахрай, брехун.

Отыскивание —відшіукування, ння.

Отягощать, отягчать, отяготить —обтяжа-
ти, обтяжити, отягчали, отягчйти, об-
важнювати, обважнити когб.

Отягощение, отягчение —обтяжання, ння;

обтяження, ння.

Отяжелеть —I) обважніти, отяжіти, по-

важчати.

Официальность —офіціяльність, ности.

Официозный —офіцібзність, ности. Офи-
циозный —офіцібзний. Официозно —

офіцібзно.
Оформление —оформления, ння.

Оформливать,    оформить —оформлювати. і

офбрмптп. Оформленный — оформле-
ний.

Охаивать, охаять —гудйти, обгудйти, га-
нйіш, зганйти кого, що; іганьбу дава-

ти, дали кому.
Охапка —I) обхбплювання, ння; II) обе-

рем, му; . обрёмок, мка; (м а л е н ь-
ік а я) — настрЛмак, мка (В н і с до ха-
тп оберёмок солом и).

Охарактеризовать — схарактернзувати.
Охарактеризованный — схарактеризб-
ваний.

Охать, охнуть —бхкати, бхати, бхнути.
Охватывать, охватить —I) (обнимать)

—обхбплювати, обхопйти когб, що, об-
німати, обійняти, обняли, (о)повивати,
(о)повити. іИстома охватывает-^млост,

беруть когб, млбсно стае кому. Охва-
тить глазом— оком (за)сягати, (за)сяг-
нути, зсягнути оком. Жалость охваты-

вает кого —сум, туга, жаль понімае,
берё, посідае когб. Охватила зависть
кого —заздрощі вхоийли кого, завидки
взяли кого (Б е р уть з а в и : д к и, щ о

я "маю, а ти ні).
Охладевать, охладеть —I) холбнути, похо-

лбнути, с(о)холбнути, за(ви)холоняти,
захолбнути, вйхолонути, прохолбну-
ти. Охладевший, охладелый — охоло-
лий, похолблий, прохолблий, захоло-

ділий, схолодійлий; П) (к чему)--
холбнути, охолб(ну)ти, прохолб(ну)ти,
байдужі(н)іти, збайдуж(н)іти до чбго.
Охладевший к чему, к кому —збайдуж
нілнй, прохолблий.

Охладение — охолодіння, ння; охолод-

ження, ння.
Охладитель —прохолбдник, ка. Охлади-

тельный —прохолодний Ш р о ж о л 6 д-

ні напбі,  т рун к и).
Охлаждать, охолаживать, охолодить,

охладить — холодите, охолбджувати.
охолодили; (обычно о жидкости

ипереносн о) —остуджувати, остуд-
жати, остудйти, студйти, поостудйти;
(о помещени и) —холодйти. вихо-
лбджіувати, вй.холодити, выстѵджіува-

ти, вйстудити що. Охлажденный —охо-

лбджений, вйстуджений.
Охлаждение —I) (чего) — охолбдженвж,

ння; (состояние) — охолодіння.
ння;-остташня, ння; охолбпа, ди: осту-

да', ди; ID (к к о м у, к ч е м у) —збайду-
жіння до кбго, до чбго.

Охмелеть —сп'янгги, захмеліти. Охмелев-
ший —сп'янілий, . захмеділий, піднй-
лий, підпйтий.

Охолаживание — охолбджування, ння:

остуджувяння, ння; вихолбджування.
ння; вистуджування, ння.

Охолощение —наложения, ння; вйчищен-
1    ня, ння; вилегчення, ння.
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Охолащивание —викладання, ння; вала-
шання, ння.

Охорашивание —чепуріння, ння.

Охота —I) охота, охбти; хіть, . хгти; ба-
жання, ння. С охотой —з охоігою, за-
любкй, охочим сёрцем, охбче. Нет охо-

ты —не охота, не берё охбта. Если
есть охота —як охота; II) __ полювання,

ння; ловёцтво, цтва; мислйвство, ства;
охота, ти; лови, вів.

Охотник —I) (до чего) —охбчий до чб-
го, ласий на що, до чбго, голінний,
квапнйй до чбго, на що; II) ловёць,
вцяі; мислйвець, вця; мислйвий, вого;

III) добровблець, льця; охбчий, ого.

Схотнический —ловёцький, мислйвський,
стрілёцький.

Охотно —залюбки, радо, охбче, хітне,
охочим сёрцем. Охотнее — радніше,
радше, охбчіше, охітніше. Охотнее
всего —найрадніше, найрадше, най-
хітніш.

Охрана —I) охорбна, ни; оборона, ня.

Охрана младенчества, труда, материн-

ства —охорбна малёнства, праггд, ма-

теринства. Меры охраны —заходи до

охорбни. Усиленная охрана — по-

і(з)більшена охорбна; II) сторожа, жі;
варта, рти; чата, ти.

Охранение —вартування, ння; чатуван-

ня, ння; сторожіння, ння.

Охранка —охоронка, ки.

Охранный —охорбнний, охорбнчий. Ох-
ранная грамота —охорбнний лист, охо-

рбнна грамота. Охранное отделение—

охорбнний відділ.
Охранять, охранить —охороняти, охоро-

ийти, оберегали, берегтй, оберегтй,
стерегтй, устерегтй кого, що від кбго,
від чбго. Охранять порядок —стерегтй
лад 1/. Охранять от опасности —-обез-
пёчувати. Охраняемый — стерёжений,
берёжений, пильнбваний.

Охрипло- —хрйпко.
Охриплость —хрйпкість, кости; захріп-

лість, лости; охрйнлість, лости.

Охуливать, охулить — гудйти, огудйти,
згуідити, спогуідйти, іганити, зганйти,
гаиьбйти, поганьбшги когб, що; ^давати,

дати ганьбу 1 , догану ком^, чому.

Оценивать, оценить —оцінювати, цінйти,
оцівйти, цінувати, оцінувати. склада-

ти, скласти (визначати, вйвначити)
ніну чомѵ, за що, (6)суд давати, дати
чому. Оцениваемый —Цінбваний, оцЕ-
нюваний, таксбваний. Оцененный—

оцінений, оцінбваний.
Оценка —оцінка чогб; (б)суд чом$; оці-

нювання, ння.  Согласно  с  оценкой- -

відповідно до оцінки. Оценочный— ці-
нувалъний.     Оценочная     комиссия—

цінувальна комісш; комісіяі, що оці-
нюе. Оценщик —оцінник, ка; нднуваль-

ник, ка; щіновнйк, ка.

Оцепление—I) обчіплювання, ння; II) об-
ступлення, ння; отбчення, ння.

Очаг —огнище, ща; багаття, ття. Очаг
для детей —дитячий захисток, тка;
нрит.улок, лку. Очаг заразы, болезней
—бгнище пбшести, хорбб.

Очарование —о(б)чарування, ння; зача-

рування,  ння;   (чар ы)— чари,  чар.
Очаровательность — чарівність, ности;

чарівлйвість, вости. Очаровательный —

чарівнйй, чарівлйвий, чарівкйй. Очаро-
вательно- —чарівно, чарівлйво.

Очаровывать, очаровать —чарувати, зча-
рувати, о(б)чарувати, о(б)чарбвувати,
зачарбвувати, зачарувати, причарбву
вати, причарувати. Очарованный —

о(б)чарбваний, зачарбваний, зчарбва-
ний, причарбваний чим, ким, повйтяй
у чари.

Очевидность —очевйстість, тости; набч-
ність, ности; очевйдність, ности. Оче-
видный— очевйсгий, набчний, очевйд-
ний, вйдимий. Очевидно —(в)очевйдь-
ки, (в)очевйдячки, очевидно, живовй-
дячки, набчно, видимо, видима річ,
явно.

Очень —дуже, вёльми, сйльне(о), тяжко,
прйкро, кріпко, нрійтьма, притьмом,
багато, багацько. Не очень —не дуже,

не вёльми, не надто, не тяжко, не

багато, не геть.

Очередной— чергбвий, черёжний, рядо-
вйй. Перейти к очередным делам —

перейти до чергбвих справ.

Очередь —1} (место по порядку) —

черта, гйі; черед, ду. На очереди —на

чёрзі. В порядке очереди —за рядом,
по-рйду черти. В свою очередь —і сббі,
сво&о чёргбю. Поставить на очередь
дело, вопрос —поставим: на порядок
дённий справу, питания; Ж) (хвост)
—черідка, дки.

Очерк —I) обчёркнення, ння; обкрёслен-
ня, ння; ббрис, су; ббвід, воду; об-
ведения, ( ння; II) (к р а т к. о п и с а-
н и е)—нарис, су; начерк, ку; Ш)
(контур) —ббрис, су; зарис, су;

.  ббвід, воду.

Очерствелость — зачёрствілість, лости;
зчёрствілість, лости.

Очистительный —- прочйсний,   отданий
'   (Спиртопрочйсний   завод).
Очищатель, очиститель —очиснйк, ка.
Очищать, очистить —I) (грязь) —о(б)чи>

щати, о(б)чЙстити, вичйщувати, вичи-

щати, вйчистити когб, що від чбго, з
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чбго; II) (х и м.) —чистим, очйстиги,
рафінувам; III) (освобождать) —

спорожняти, спорожнйти, випорожня-

ти, вйпорожнити. Очищать квартиру

-—звільняти, звільнйти (по)мёшкан-
ня; IV) (ограбит ь) —обчищали, об-
чистим, обирали, обібрати, обдирам,
обідрам, обдёрти, облуплювати, об-
лупйти. Очищенный (хим.) — чйще-
ний, рафінбваний.

Очный —очний. Очный свидетель —набч-
ний свідок, дка; самовндець, дця.

Очная ставка —звбди, дів; звбдини,
ин; звідня, ні. Давать, дать очную

ставку кому —ставим, поставим на

бчі (навіч) кого, звбдити, звёсти когб
з ким.

Очутиться —опинйтися, зопинйтися. Очу-
титься в    безвыходном    положении—

опинйтися в безпорадному стані, в

скрутнбму станбвищі.
Ошеломление (действ, оконч.) —

лриголбмшеиня,    ння;    приглушения,

• ння; (дли т.) —приголбмшування, ння;

приглушування, ння. Ошеломитель-
ный —приголбмшливий, запаморочли-

вий, запаморочний.

Ошельмование —I) ошельмування, ння;

II) таврування, ння; значения, ння.

Ошельмовывать, ошельмовать— I) шель-

мувати, ошельмувати когб; II) (на-
лагать клейм о) —таврувати, пота-

врувати, значили, позначйти кого, що.

Ошибаться, ошибиться— помилямся, по-

милйтися, о(б)милятися, о(б)милйтися.
Ошибаться в ком —обмилямся, обіми-
лйтися на кбму. Ошибаться в чем —

помилятися, помилйтися на чому й
чим, хйбити, схйбити прбти чбго.
Если не ошибаюсь —коли не поменя-

юсь. Ошибиться в расчете —прогадали,

Пагуба— I) (гибель) —згуба, би; загу-

ба, би; погиба, би; погйбіль, бели; за-

гйн, ну; пагуба, би; II) (утрата)—
згуба, би; загуба, би; утрата, ти; стра-

та, ти.

Пагубник —зг^бник, ка; згубця, ці; за-

губа, би. (общ. р.). Пагубница— зг|б-
ниця, ці. Пагубный —згубний, вагйб-
ний, згубливий.

Падаль (дохлятина) —падло, ла; па-

длина, ни; стѳрво, ва.

Падать, пасть— I) падати, внаем, упа-

дали, упасти, спадали, спасти, в'алй-
тися, повалимся. Падать в обморок —

зомлівам, зомліти. Падать духом—

в лугу вдаватися, журйтися. Пасть в I
Ч5ок> —полагай,   лягай   голового.    Уро- I

обшахнутиоя.    Ошибиться    в    цене—

процінувам.
Ошибка —пбмйлка, ки; о(б)малка, ки;

пбхибка, ки; шба, би. По ошибке —у

пбмйлку, помйлкою, помилково.

Ошибочность —помилкбвість, вости; по-

мйльність, ■ ности; похйбність, ности;

омаяьність, ности. Ошибочный —по-

милкбвий, помйшьний, помйлешний.
Ошибочно —помилково, пбмйлкою, по-

мйлешно, у пбмйлку; (неіронль-
н о) —хйбно,   омйльно,   помилйвшись.

Ошлифовывать, ошлифовать —обшліх-
(т)бвувам, обшліх(т)увати, вишліх-
(т)уважи, полірувам, обполіруватп.
вйполірувати.

Оштрафовывать, оштрафовать —шлрафу-
вати, оштрафувати.

Оштукатуривать, оштукатурить —мньку-

вати, обтинькбвувати, обтинькувати,
штукатурим, обштукатуриги; (о
мног.) —■ потинькувати, поштукату-

рити.

Ощупывание —мацання, ння; обмацуван-
ня, ння; дапання, ння; облапуваняя,
ння.

Ощупь— пблап, пу. Ощупью, на ощупь—

пблапки, пблапцем, пбмацки, на(в)пб-
мацки.

Ощутительность— чутлйвість, вости; ді-
(о)ткдйвість, вости. ; Ощутительный —

чутлйвий, почуткйй, ді(о)тклйвий.
Ощутимый— відчутний. Ощутительно
—чутлйво;     (больно) —- дошку льно.

Ощущать, ощутить— чути, почувати, чу-

вати, почути, почутити, відчувати, від-
ч</іи. Ощущаемый— відчуваний, що

чуготь, відчувають. Ощущенный —по-

нятий, відчутий.
Ощущение —віідчуття,. тгй; відчування,

ння. Ощущение вкуса— пбсмак, ку.

вень падает —рівень нйзиться, знйжу-
еться. Цены падают —ціни-спадають,
знйжуютоя. Пасть (отразиться на

к о м) —окошйтися, поко ш яткоя на ко-

му, скластися на іібму (Хай в о н б
на тобі окошйться). Падающая
звезда— падуча зоря; П) упадати, під-
упадати, занепадати, підупасти.

Падеж— I) (г рам.) —відмінок, нка; ІП
(neroj —упадок, дку; упад, ду; дох,
ху; війздих, ху; пбшесть, шести на що.

Падежный (г р а м.) —відмінковий. Па-
дежные окончания— відмінкові закіп-

чення, ння.

Падение —I)   падання,   ння;   спадания,

!    ння;    опадания, ння;    падіиня, ння;

I     спад, ду; бпад, ду; упад, ду; упадок,

11
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дку. Линия падения —спадова^ лінія,
лінія спаду. Падение цен —знвження
(спад) цін. Падение занавеси —епу-
щення . заслони; II) (у п а д о к) —занё •■

пад, ду; підулад, ду; упад, ду.

Падкий (на что, к чему) —ласий до
чого, на що, квапний, сквалнпй, ква-

плйвий, швидкйй до чого, голінний до
чого.

Падучий —падучий, ого. Падучая болезнь
—чорна нёміч, мочи; чорна хбрість,
рости; падуча, чоі.

Падчерица —пасербиця, ці.
Падший —улалий. Падший человек —

зледащіла, пропаща лгодйна.
Пай— пай, пало. На паях —паевйй, пай-

овйй. Товарищество на паях —пайовё
товарйство. Паек —пайка. Продоволь-
ственный паек —харчова пайка. Пае-
вой —паевйй, пайовйй (П а й о в и й
капітал). Пайщик —I) (владелец
п а я):—пайовздк,- ка; II) (у ча с т н и к)
—пайовйк, ка;  спільник, ка.

Паз— жблоб, ба; жолоббк, бка; рівчачбк,
чка; (в кадках) —утбри, ів. іПазный
—жолобкбвий, буртовйй._

Пакгауз —паікгавз, зу; комора, ри. Пак-
гаузный —пакгаѴвзний.

Пакет —пакет, ту; пакунок, нка; (с в е р-

т о к) —пачка, чки.
Пакля —клбччя, ччя; шпакля, лі. Пакля-

ный, пакольный —клоччяний, з клбч-
чя.

Паковать, -ся —пакувати, ся.

Пакоститься —погалитяся, пасвудитися,

калнтися чим.

Пакость —I) (м е р з о с т ь) —калость, сти;

паскудство, сгва; паскудність, ности;

II) (нечистота) —погань, ни; гйдь,
ди; нёгідь, годи. Пакостник —мерзбт-
ник, ка; паскудник, ка; гидотник, ка.

Пакостный — капосний, капосливий,
пакосний, паскудний, мерзбтний. Па-
костно —калосно, паскудно.

Палата (чаще палаты, дворец) —

палати, лат; палац, цу. Казенная па-

лата —скарббва (фінансбва) палата;

(помещение в больниц е) —па-

лата, ти; заля,^ лі; пбк.ій, кою.

Палевый —половйй, блідожбвтий, ясно-

жбвтий.
Палечный —пальцьовйй, налешний.
Палисад —палісад, ду; палісада, дп;

гострокіл, колу; обгорбда, ди; часто-

кіл,  кблу.   Палисадный —палісадовий.
Палитра —палёта, ти;  палітра, ри.

Палить, паливать —I) (ж е ч ь) —палйти
(Па ли ти с о л 6м у); П)_ (печь) —

лет-тй. пал «ти (Сонце палить, пе-

чё); Ш) (стрелять) —палйти, паль-

игути, стрілаги, стрельнута.

Паллиатив —паліятйв, ву. Паллиативный
—лаліятйвний.

Палубный —чардалний. Палубное осве-

щение —освітлення на чардаку. Палуб-
ное судно —судно з чардакбм.

Пальба —стріляййна, ни; стріляння, ння;

стрільба., бй.
Пальто —пальто (пальта, лальту, паль-

том  и  т.  д.).
Палящий —пекучий, палібчий (Пеку-

лий  пбгляд  очей).
Памятовать что —пам'ятати, пам'ятува-

ти що.

Память— пам'ять, ти. Держать в памяти

—маги на ламяті, держати в голові.
Приходить, прийти в память —до пам'-
яти прихбдити, прийти, опам'ятатися.
Учить на память (н а и з у с т ь)^уічйти
на пам'ять. Стерлась память о ком,
чем —згладилася пам'ять про кого, що.

Памятный —■ пам'ятний, пам'ятлйвшй.
Памятная книжка —пам'яткбва книж-
ка. Памятливый —пам'ятжйи, пам'ятлй-
вий, пам'ятущий. Памятно —у памят-

ку, ущямкй, в знаки.
Панама —I) (шляпа) —панама, ми; па-

намський бриль; II) (мошенни-
честв о) —панама, ми.

Панегирик —панегірик, ка.

Паника —паліка, ки; сліпйй жах, ху.
Панический — панічний. Панический
страх —панічний жах. Панически —па-

нічно.
Панорама —панорама, ми.^

Панфутуризм —панфутурйем, му.

Папиросник— I) (м у н д ш т у к) —цигар-

ник, ка; цигарниця, ці; цигарочник,
ка; г II) (р а б о ч и й) —цигарник, ка;

цигарочник, ка. Папиросный —цигар-

кбвий, цигарочний. Папиросная бума-
га— цигаркбвий папір, перу; папірбк,
ркіу; папірка, ки.

Папка —картон, ну; тектура, ри.

Пар —I) пара, ри; дух, ху; (в бане) —

пара. Выделять пар —парувати. Пре-
вращение в пары —обертання в пару.

Параграф —параграф, фу; артикул, ла.

Парадокс —парадокс, ксу. Парадоксаль-
ный —парадоксальнпй. Парадоксально
—парадоксально.

Паразитизм —паразитизм, міуі; чужоТд-
ство, ства1 .

Паралич —параліч, чу; ггаралік, ку; ро-
дймець, мця; грёць, цйі.

Параллелизм —паралелізм, му; рівнобіж-
ність, ности.

Параллелограмм — паралелограм, ма;

рівнобіжник, ка.

Параллель —I) (ге ом., г е о г р.) —па:ра-
лёля, лі; рівнолёжник, ка; рівнобіж-
ник, ка; П) (сравнени е) —паралё-
ля, лі: порівнання, ння. Параллельный
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—ларалёльний,   рівнобіжний.   Парал
лельно —паралёльно, рівнобіжно з чим,

рівнолёжно з чим.
Пари —заклад, ду; застава, ви. Держать

пари —бйтиоя, йти. в заклад, ізакла-

датись.
Парикмахер —столяр, ра; цилюрник, ка;

стрижій, іяі; парикмахер, pa; лерукар,

ря.

Парильня —парня, ні.

Паритет —паритет, ту; рівкість, ности.

Паритетный — паритётний, рівний,
одп&ковий.

Парить, паровать —I) (подбирать
парам и) —парувати, спарувати, до

пари парувати; П) (случать ж и-

в о т н ы х) —парувати, спарувати кого

з кнм. Парить (паром) — парити,

шпарити, обшпарити; (в б а н е)—
парити кого;_ (сечь р о з г а м и) —па-

рити, парла. давати кому. Парит
(без л.) —парить, парнота.

Парить^ (о птицах, мысля х) —буяти,
ширяти (Орёл ширяе за хма-

рами. Б у я л и в нёбі кринами
о р ли ц і); (в и т а т ь) —витати в че-
му, заходити, заносится в хмари,
вйсожо думками літаги.

Парк— I) парк, ку; гай, ю; II) парк ва-

гонбвий.
Паркет —паркет, ту; тафльбвана підлбга,

ги. Паркетный —паркётний, тафльбва-
ний.

Парком —парком, му.
Парламентаризм —парламентаризм,     му.
Парной— тёплий, свіжий. Парное молоко

—сиродійне,   тепле   молоко.

Парный— (составляющий пару)
—парйстий, ларний, до пари.

Паровоз— паротит, га; паровіз, воза. Па-
ровозный— паротяговий, ; паровлчний,
паровбзовий (Паротяговий ка-
зан. Паровйчне вугілля). Пар.
парк— паротяговий парк. Паровозо-
сутки— паротягодоба. Паровозострое-

ние— будування паротягів.
Пароль (в о е н.)— пароль, лю; гасло, ла;

слбво, ва. Парольный— парбльний,
гасловйй.

Парообразование — паротвбрення, ння;
паротворіння, ння. Пароперегреватель
(техн.) —пароперегрійник, ка. Паро-
измерительный— паромірний (прйлад).
Парораспределение — ларолбділ, лу.
Паропровод— паропровід, воду. Паро-
глушитель —пароглушник, ка. Паро-
распределитель — пароподільннк, ка.
Пароотводный —паровідвідний.

Пароход —пароплав, ва; парохід, хбду.
Пароходный — пароплавний, парохід,-
ний.

Пароходство —пароплавба, бй; пароплав-
ство,  ства.

Партер— партер,  ру.
Партстроительство   —  лартбудіввшцтво,

цтва.
Парусник —I) вітрйшьник, ка; парусник,

ка.   Парусность —вігрйльність,   ности;
паруснють, ности. парусный —віггрйль-
ний, парусний. Парусное судно— суднб
піід вітрйлами.

Парши —пархи, ів; парші, ів; шолуді, ів.
Покрыться паршами —запаршйвіти, за-

шолудйвіти.
Паршиветь —паршйвіти, шолудйвіти.
Паршивец —лархач,  ча;  парх, ха;  пар-

шйвець, вця.
Паршивый— паршйвий, пархатпй, шолу-

дйвий, мйршавий.
Пасмуреть —хмарйтися, хмуритися,    за-

хмарюватися, нахмарговати.

Пасмурность —хмарність,    ности;    хму-
рість,   рости;   тьм'яність,   ности;   пах:-
мурність, ^ности.  Пасмурный — хмар-
ний, тьм'яний, пахмурний.  Пасмурна
—-ямарно, хмурно, тьм'йно, пахмурно..

Паспорт —пашлорт,   та;   балет,   та;   пб-
свідка, ки; картка, ки. Паспортный —

пашпортний;   пашпортбвий.   Паспорт-
ная книжка —лалшортна книжка.

Пассажир —пасажйр, pa; подорбжній, я,

е. Пассажирный, пассажирский —паса-

жйрний, ■ пасажйрський   (П а с а ж и р-

нийпбізд).
Пассив (к о to.) —пасйв, ву; борги, ів.
Пассивность —пасйвність, ности.
Пасть —паща, щі;  пащева, ки.

Патент —патент, ту; диплбм, му, ма. Па-
тентный —патёнтний, патентбвий.  Па-
тентование —патентування,    ння.    Па-
тентованный— патентбваний.

Патология — патологія, гіі. Патологиче-
ский —патологічний.    Патологически —

патологічно.
Патриот,  патриотка^ —патрібт, та;  патрі-

бтка, ки.
Патриотизм —патріотйзм, му.

Патрулирование —патрулювання,      ння;

чатування, ння.
Патрулировать —патрулювати,    бути   на

обхбді, на дозбрі, чатувати.
Патруль —патрѵль, ля; обхід, хбду; no-

sip,-   збру.    Патрульный— патрульний,
чатовйй.

Пауза —павза, зи; перёрва, ви; лереггин-
ка, ки; зупйнка, ^ки.

Пауперизм —павперйзм, му.
Пахнуть, пахивать —пахнути, дхнути*

лахтіти, душіти чим;^ (д у р н о) —від-
гбнити, дхнути, нести чим (П а х н в
бузкбм. Дхпё свіж о^го ф а р-
бою. Відгбнить снижении
сйро м).
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Пахоть —рілля, ріллі. Пахотный (о
з е м л е) —брний,  хліборббний.

Пахтанье —I) збивання, ння; волотшня,

ння.

Пахтать, спахтать (масло) —колотйти,
сколотшги.

Пахучесть —запашність, ностп; _ паху-

чість, чости. Пахучий —заяашнйй, па-

хучий.   * Пахуче — запашно,     пахуче.

Паче (нар.) —більше, найбілыпе, дужче,

гірш, надто, особливо. Тем паче —тим

паче, білып того.

Пачкаться —паскудитпся, калятися, ва-

лйтися, мазатися чим; (л е р е н о-

<з и о) —паскудитися, поганитися чим,

з ^ким (Я не хбчу з тобою ло-

ганитися. Не хбчу іільки рук

паскудит и).
Певец —співак, ка; співака, ки; слівёць,

вцй; співун, на: (о и о ѳ т е) —співёць
{Умер співёць, і струни го-

лоси! н а в і к и з а н і м і л и. Здо-
ров, співаче!).

Певучесть —сяівчіоть, чости; співбчіогь,
чооти.

Певучий —сшвнйй, співучпй, співбчий.
Певчий —півчий, сиівак. ка; співака, ки;

співачка, ки.

Педагог —педагбг, га. Педагогический,
педагогически —падагогічний, педато-

гічно. Педагогичный —педагогічний.
Пекарь —пёкар, ря; хліболёка, ки; хлі-

бопёк, ка. Пекарство —пекартовання,

ння. Пекарский —пекарськйй. Пекарчя
—пекарня, ні.

Пеклеваник —питльбваний хліб.
Пение —спів, ву; співи, ів; співання, нпя:

(петух а) —кукурікання, ння; куро-
спів, ву;  (п т и ц) —щебетания, ння.

Пенить, вспенить,-ся —пінити, ся, шуму-
ватта, збиваттг піну, спінити, ся.

Пенсне —пенсне  (не  с к л о н.).
Пепельница —попільнйця, ці; попілъ-

ничка, чки.
Пепельный —попелястий, попельнастнй,

мишастий.
Первенство —I) пёршість, шости; пёршен

ство, ства; II) (преимуществ о) —

перевага, ги; перед, ду.

Первобытность —пёрвісність, ности; пер-
вобутність, ности; первостайність, но-

сти. Первобытный —пёрвісний, перво-
б"ѵтн1й, первостайний. ' Первобытный
человек —пёовісна людйна, прйлго ди-

на. Первобытные жители —тубільці,
ців. Первобытно —пёрвісно, первобуг-
ньо, первостайно.

Пепв"нячяпьнп'-тц —петштонігтъ, ности ■

первопочаткбвість, вости. Первоначаль-
ный —пёрвісний, первітний (перво)по-
чаткбвий. Первоначальное образование
—початкбва  освіта.

Первообраз —первотвір, твбру; первовзір,
збру. Первообразный —первотвбрний,
первовзірний.

Перга —I) перга, ги; медівшіця, ці.
Перебаллотировать —перебалотувати.
Перебивание —перебивания, ння; перети-

нання, ння.

Перебивать, перебить —1) перебивати, пе-

ребйти, перетинати, перетнути, пере-

тяти; (о м и о г.) —поперебивати, попе-

ретинати; II) (избить) —вибивагл,
вйбити, повибивати, повбивати, поби-
ли, позабиватщ перебйти кого; III) по-

бита, потовктй, погрощйти; (в с е)-—
перебйти, перетовкгй, перетрощйти;
IV) (мешать что-либо делать)
—перебивати, перебйти ком^ що, пере-

баранчати, перепшоджати, заважатя

кому що робйти; V) (л р е р ы в а т ь)—
перебивати, перепинйти кого.

Перебираться, перебраться —I) перебира-
тися, перебратися; II) (п е р е п р а-
в л я т ь с я) —перебиратися, перебра-
тися, перевбзитися, перевезтйся. Пе-
ребираться на другую квартиру —ле-
ребираяяся (перебратися), перевбзити-
ся (перевезтйся), переіздити (перепла-
ти) на йнше приміщення. до йшного
приміщення.

Переборчивость —вередлйвість, вости; пе-

ребірливість, вости. Переборчивый—
вередлйвий, перебірливий (Т а к и й
перебірливий, що нічбго не

ість, і те не таке, і те не ста к).
Перебранка —лайка, ки; сварка, ки; пе-

ресварка, ки; (множ.) —пересвари,

ів.
Переваливание —перекидання, ння; пе-

ретягання, ння.
Переваливать, перевалить— I) (что, ку-

д а) —перекидати, перекидати що кудй,
перетдаати, пепетягтй, поперетягати

що кудй; II) (ч е р е з ч т о) —перехо-
дили, перейти, переступали, лересту-

пйти. Ему уже за семьдесят перева-
лило —Ѵіомѵ вже за еімтесйт лерейшлб,
переступило, перескбчило. Перевалило
за полночь —звернуло з иівнбчи.

Перевертывать, перевернуть —перевер га-
ти, перевернута; (опрокидывать)
—перекидати, перекинута що; (о
м н о г.) —лоперевертати, поперекидД -

ти що (П о м и л а г о р ти к ,й й л о-

переверт&ла під хатою).
Переверять, переверить —перевіряти, пе-

ревірити, вивіряти, вйвітшти; (о
мно г.) —поперевіпяти, ловивіряти що.

Переверенный —перевірений, вйвіре-
ний.

Перевод —I) (д е й с т в и е) —перевбжден-
ня, ння; переписування^. ння; перекла-
дання,   ння;   перетовмачування,  нгая:



Переводить 260 Передавать

переміщення, ння. Перевод долга—
перепйсування боргу. Перевод с рус-

ского языка на украинский —переклад
з російоькоі мови на украшську; 11)
перевід, вбду; звід, звбду; вйвід, во-

ду; згуба, би (Поганому роду

нема леревбду). Перевод денег

по  почте —перёказ грошей пбштою.
Переводить, перевести —I) перевбдити,

перевести; (о м н о г.) —попереводити

кого кудй. Переводить, перевести дух
—звбдити, звёсти дух; відвбдити, від-
вёсти дух, перевбдити, перевести

дух, відсапувати(ся), відсапнути(ся),
відсапатися. Переводить по почте —

переказувати, переказати, пересилати,

переслали що. Я перевел ему по почте
деньги —я переказав (переслав) йому
пбштою грбші. Переводить с одного
языка на другой —перекладати, пере-

класти.

Переворачивать, переворотить, перевер-

нуть —I) (опрокиды ват ь) —пере-

вертати, перевернута, перекидати, пе-

рекинута; П) (книг у) —перевертати,

перевернута, перегортати, перегбрту-
вати, перегорнути; III) (перевер-
нуть на изнанк у) —лицювати, по-

релицьбвувати, перелицювати.

Переворот —переворбт, ту; перёверт, ту.

Перевоспитывание — перевихбвування,
ння. Перевоспитание —яеревиховання,
ння.

Перевязочный —перев'язувальний, завив-

нйй.   Перевязочный   пункт —перев'яз-
- НИИ п^нкт.

Перегибание —перегинання, ння; виги-

налня, ння.

Перегибаться, перегнуться— перегинати-

ся, перегнутиси, перехилятися, пере-

хилитися (Ой у броду беру воду.

—н е   п е р е х и л ібі с я).
Переглядываться, переглянуться —ззира

тися, ззирнутися, зглядатиоя; :(н е с к.

р а з) —аглядуватися, зглйнутиоя, пе-

реигадатиоя, лереішгаутися з жим ('Т о

вдикнѳ, то з нею перегля-

нет с ія).
Переговаривать, переговорить —I) (с к е м

о ч е м) —переговбрговати, перебалаку-
вати, переговорйти, перебалакати, пе-

ремовпяти, ся; перембвити, ся про що

з ким; П) (сказать все) —перекй-
зувати, переказати, переговбрговати,
переговорйти, перебалакувати, переба-
лакати; III) (закидать словам лі
—переговбрювати, переговорйти, пере-

балакувати, перебалакати. ■

Переговор —I) перембва, ви; перембвка,
ки; розмбва, ви. Переговоры —перемб-
ви, 6в; розмбви, 6в; пересправи, ав.

Переговорный — розмбвний, перембв

ний. Перегон, перегонка —I) (дей-
ствие) —переганяння, ння; перегіщ,
гону; II) (перегонка, перегон-

ки) —перегони, ів; випере дки, ок. В
перегонку, в перегонки —в перегони,,

на перегони; (в із any с к и) — наввй-
передки з жим, навзаводи з ким; Ш>
расстояни е) —перегін, г.бну; гони,

гін, гонів. Перегонный —перегінний.
Перегонный куб —перепускнйй куб,
переганяльний  куб.

Перегонять, перегнать —I) перегаюии,

перегонит, перегнати; (о м н о г.) —

попереганяти, поперегбнити (М е н ё
вже з одногб місця на друге
перегоняли вісімнацять ра-
з і в) ; П) (о п е р е ж а т ь) —переганя-

ти, перегнати, випереджати, вйпере-
дити.

Перегревание —перегрівання, ння.

Перегреватель —лерегрівач, ча.
Перегревать, -ся; перегреть,-ся —перегрі-

вати, ся; перегріти, оя; (о м н о г.) —

попереграваги, ся. Перегретый —пере-

грітий.
Перегруживать, перегружать, перегру-

зить —I) перевантажувати, переванта-
жити, переладбвувати, переладувати,

лерекладати, перекласти, лереложйти
(Перевантажувати з одних
вагбнів в йнші. Переладбву-
вати судна); II) (кого чем —ра-
ботой, дела ми) —переобтяжуватн,-
переобтйжшги кого чим (працёю, спра-

вами). Перегруженный— I) переванта-

ясений, лереладбваний; II) переобтй-
жений.

Перегрузка —I) перевантажування, ння;

переладбвування, ння; перекладання,
ння; лереклажа, жі; II) (р а б о т о й) —

лереобтйжувапня, ння; переобтяжен-
ня, ння (працего).

Перегрузный,  перегрузной, грузочный —

лерекладальний.
Перед, пред —I) (я ре д л.) —перед, пе-

редо, поперёд ким, чим, кого, чого,
сперёд кого; (перед каким-либо
днем, событие м) —ттпбти кого,

прбти чого. Перед рассветом —удбсві-
та. Перед сумерками —прйсмерком;
II) (н а р е ч.) —лопёреду, перше, пе-

редайте, вперёд.
Перед —перед, Ду (Не ловерта-йся

до іх передом, щоб.не пі-
знали).

Передавание —передавання, ння ком^
чогб, ким чого; (на слова х) —перё-
каз, зу.

Передавать, передать — Г) перелавтги,

передали ком-у що. Передать письмо в>

собственные   руки —подати   листа до
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власних рук. Передать дело в суд —пе-

редата справу до суду. Передать век-
сель —пережирувати; II) (изобра-
жать ч т о) —віддавати, віддати, по-

давали, подати; III) (на слова х) —

переказувати, переказати, наказувати,
наказали. Передать через кого —пере-
казувати, наказувати ким (П е р е к а-
зала дочкою). Передаваемый —пе-
редаваний, віддаваний, переплачува-

ний, переказуваний.
Передаточность —передавальність, ности.

Передаточный —передавалъний, передат-

кбвий. Передаточный пункт —передат-

кбвий пункт. Передаточная, надпись,

передаточный акт —уступнйй напис,

уступнйй акт. Передаточные лошади

—підставні кбні.
Передвижение —пересування, ння; пере-

сбвування, ння; перёсув, ву. Передви-
жение войск —пересування війська._

Передвижной —пересувнйй, переставнйй,
рухомий. Передвижная читальня, вы-
ставка, театр —мандрівна читальня,

вистава, театр.

Переднеязычный —передньоязикбвий.
Передний —I) перёдній, пёрший, чіль-

ний. Передний ряд —перёдній, пёрший
ряд; II) (п р е ж ни й) —лерёдній, пе,-

реднішний, передущий.
Передняя —передпбкій, кого; передник,

ка; прихбжа, жо'і; присінок, нка; прн-

сінки, ок.

Передобеденный —передобідний, перед-

обідяний. Передобеденное время —пе-

редобідня, передобідяна година.

Передоверие —передовірення, ння.

Передоверять, передоверить —передові-
ряти, передовірита. Передоверенный
—передовірений.

Передовица —передовйця, ці; передова,

вбі';' передня стаття.

Передовой {прогрессивны: й) —по-

ступбвий.
Передом —передом, передком.

Передопрашивать, передопросить— пере-

допйтувати, передопитати, перепяту-
вати, перепитати кого (У к о з а к а,

а.ж д в і п о Д р у ж ё-н ыки; одна

одну перепйтуе).
Передопрос —перепит, ту; передбпит, ту;

новйй дбпит.
Передразнивать, передразнить — пере-

дражнюваги, передражнити, кривйта,
перекривляти, перекривйти кого, кри-

вйтиоя, перекривлйтися, перекривйти-
ся з кого. Передразнивать кого словом

—перемовляти, леремовити кого.

Передроглый —перемёрзлий.
Передрожать —перетремтітя, передрижа-

ти, перетрусйтися.

Передряга —тривбга, ги; колотнёча, чі;
заколот, ту.

Передумывать, передумать —I) пореду-

мувати, передумати, перемйслювати,
переміркбвувати, переміркувати що;
II) (раздумать) — передумувати,

передумати, роздумувати(ся), роздума-

ти(ся).
Передых— лерёдих, ху; передйшка, ки^

перепочйвок, вку.

Передышка —I) перепочйнок, нку; пере-
почйвок, вку; відпочйнов, нку.

Переезд —I) переізд, ду; II) (путь, п е-

р е г о н) —переізд, ду; перегін, гону
(Поміяе станціями перегін
дбвгий); III) (место) —переізд, ду;
переіадка, ки (Ч о л о в і ж служить
на   перёізді   будочником).

Переезжать, переехать —I) (откуда ку-

да) —переіздйта, переіжджати, пере-
кати. Переехать на другую квартиру
—переіхати, перебратися на йнше при-

міщення, ння; II) (кого, ч т о) —пере-
іздйти, переіжджати, переіхати ко

го, що (Трамвай переіхав;
х л б п ц я).

Переем —перейыання, няя; гіерёйма, ми,
перейми, ів; перехват, ту (К о ж у х а
п е р е я в а т о м), перебір, бору»

Переемный —перёйманий, переймбвий.
Переемщик,-щица —переймач, ча; перей-

мачка, ки.
Пережевывание — пережбвування, ння,1 :

(о жвачн. животны х) —ремиган-

ня, ння.

Пережевывать, пережевать —пережбву-
вати, пережувати. Пережевать жвач-

ку —переремигати, ремигати жуйку.
Переживать, пережить —I) переживали,

переяейти, перебувати, перебути (Hi-
fi а бід# г пег ребуд е —о дна м li-
ne, друга буде); ПНпретерпе-
в а т ь) —зазнавати, зазнали (Б а г а т о-

лиха зазнав); Ш) побувати, по-
бути, пожйти. Пережитый — ■ леревкй-
тий, перебутий.

Пережигание —перепалювання, ння.

Пережиток —пережиток, тку; забуток,
тку.

Перезаклад —перезаст&ва, ви.

Перезимование —перезимбвування,  ння.

Перезнакомить, -ся —познайбмити, ся; по-

знакбмити, ся; перезнайбмішги,  ся.

Перезревать, перезреть— перестигали, пе~

рестйгнути, переспівати, переспіти; (о
человек е) —переютарювати, ся; пе-

рестарітися.
Перезрелость —перестйглість, лости; пё-

респілість, лости; переста.рілість, ло-

сти. Перезрелый —переспілий; (о ч е-

л о в е к е) —перестаркуватий, переста-
рілий.
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Переигрывание —перегравання, ння.
Переизбирать, переизбрать —переобира-

ти, перебрали.
'Переизбрание —переобрання, ння. Пере-

избранный —переббраний. Переизбра-
ние президиума —переобрання презй-
діі, президіума.

Переименовывание, переименован ие— пе-

рейменовування, йня: пррейменуван-
ня, ння; переменбвування, ння.

Переимчивость —переяЛтлпвість,   вости

Переимчивый —перенятливий, перехія-
ливий. Переимчиво —леренятливо.

'Переиначивание, переиначение — пере-
инакіінуваяніт, дня; пероинампення,

ння; лереиначування, ння; персина-

чення, ння; перекручування, ння, пе-
ревёртування, ння.

Переиначивать, переиначить —переина-
чувати, переиначити,нереинав:шувам,

переинакншти, перейнчувати, перейн-
чити, перекр^чувати, перекрутйти;
(м н о г о) —попереинакшувати, попере-
кручувати  і ин.

■Переиспытать —перепрббувати, попрббу-
вати (Всьогб перепрббував
за молод бго віку).

Перекал (х и м.) —перегартбвування, ння;

перегартування, ння; перегарт, ту.
Перекат —I) (гром а) —перелив, ву; пе-

регрім, грбму; гуркіт. коту; гуркотяя,
ні; гуркотнёча, чі; II) (под водою)
—лава, ви; гряда, ди; III) (процесс)
—перекбчування, ння; перекачування,

ння. Перекатный —перенбений, пере-
метили. Голь перекатная —голбта не-

щадима; голодрабець, бця.
Перекашивать, перекосить —Т) (косо ю)

—перекбшуваги, нёрекоейти, попере-
кбшувати; (в с е) —викбшувати, вйко-
сити, повикбшувати, покосили, пёре-

коейти; II) кривйти, скривйти, покри-

вйти, скоейти.
ГПерекидка —пережидания, ння. Перекид-

ной —пережиднйй. Перекидной обстрел
—перекидне обстрілюватшяѵ

Перекидывание —перекидання, ння.

Перекидываться, перекинуться —I) пере-

кид&тися,    перекйнутися    (на    чью

'Сторону)  (Перекйнутисяслб-
вом    з    ким.    Рябкб    переки-

діеться на двбрі).
"Перекипелый —перекипілий, перекйпле ■

ний.
Перекись —перекис, су.
Перекладывать, перекласть, переложить

—I) переклад&ти, перекласти, перело-

жйти; (о м н о г.) —поперекладати що

кудй, що чим (Тпёба поперекла-

д а т и пляшкй сіном, щоб у до-

рбзі не побйлися); (о вещах)
—переташбвувати, переташувати.  Пе-

рекладывать лошадей —перепрягали,
перепрягтй, поперепрягати кбні (ко-
ней).

Переклепка —переклёпування, ння.

Переклепывать, переклепать —переклёпу-
вати, переклепати, попереклёпувати.
Переклепанный —переклёпаний.

Перекличка —перекликания, ння; пере-
клик, ку; перёлік, ку.

Переколачиваться, переколотиться — I)
перебиватися, перебйтися, перетовктй-
ся, вибивати, війбити; II) (п е ре б и-
в а т ь с я) —перебиватися, перебйтися,
леремагатися, перемогтйся, перекала-
татися, пераваланити (Я к 6 с ь к а р-
тбплею перембжемося, пбки
хліб буде).

Переконопачивать,-ся; переконопатить,-ся

Сн а н о в о) — переконопачувати, ся;

переконопатити, ся; перелакльбкуіва-
ти, ся; перепаклювати, оя. Переконо-
паченный — переікоиопачений, пере-

пакльбваний.'
Перекорный —перекірний, перекірливий.
Перекос —перекривлягшя, ння; перекри-

вления, ння; (состояни е) —пере-
кривління, ння. Перекос —перекіс,
косу.

Перекосина —косина, ни; кривина, ни.
Перекраска —перекрашувяняя, ння; пе-

рефарббвування, ння; переврантення,
ння; перефарбування, ння.

Перекрестие —перехрёстя, стя; рамёно,
на (Давно трёба в млині нові
рамена  заводит и).

Перекрестно —навхрест.
Перекрестный — перехрёсний, середо-

хрёсний (Перехрёсний вогбнь.
Перехрёсний  допит).

Перекресток, перехресть —перехрёсток,
стка; перехрёстя, стя; розхрёстя. стя;
(распутье) —розпѵття, ття; (раз-
д о р о ж ь е) —роздоріжжя, жжя; роз-
тбка, ки (На розп^тті кобзар
сидіть та на к б б ; з і грае).

Перекручивание —перекручування, ння;

(окон ч.) —перекручення, ння.

Перекрѵчивать,-ся; перекрутить,-ся —пе-

рекр^чувати, ся; перекрутйти, .ся;
(мног.)— поперекр^'чувати, ся. Пере-
кручен н ый —перекр^чений.

Перекрывать, перекрыть —перекливати.

перекрйти, перешивали, перешйти. Пе-
рекрывать шалевкой —лерепгальбвува-
ти. певешалювати.

Перекрытие —перекриттй, ття; (к р ы-
ши) —перешиття, ття.

Перекрышка —пепекпивалня, пня; (к р ы-
ш и) —перегливалня, ння; (окон ч.)
—пепекриття. ття:  перепгиттні. ття.

Перекупать, перекупить —перекупбвувп-
ти,     перекупляти,     перекупйги;     (о
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мно г.) —лоперекупбвувати, попереку-

лати, поперевупляти.

Перекупка —лерёвул, пу; перевупівля,
лі; перекупбвування, ння.

Перекупной —перевупнйй.
Перекупщик —перёвупець, пця; лерёку-

пень, пня; перекупник, ка. Перекуп-
щица —перекупка, ки; перекупниця,
ці.   Перекупщіичий —перекупницыиш.

Перекуска —перекуска, ски; поранок,
нку; підобідов, дву.

Перекусывание —перек&шування, ння.
Перелагать,-ся; переложить,-ся —перекла-

дати, ся; перекласти, ся; переложйти,
ся; (о мно г.) —поперекладати, ся.
Переложить в стихи —перекласти вір-
шем. Перелагать с немецкого на укра-
инский —перекладати з німёцькоі мб-.
ей на увраінсьву (мбву), украінською
мбвою.

Переламывание —переламування, ння.
Переламывать, переламливать, перело-

мить —переламувати, переламати, пе-

релбмлювати, переломили; (о мно г.)
—попереламувати, поперелбмлювати,
повиламувати, повилбмлювати.

Перележалый —залежалий, залёжаний,
перелёжаний.

Перелезание —перелізання, ння; перела-
зіння, ння.

Перелесок —перёлісок, ска; перетйка, ки.
Перелет —перёліт, літу, льбту (Літакй

рбблять  велйкі перёліти).
Перелетать, перелететь —перелітати, по

релетіти, перелйнути. Перелететь мы-

слями —лереийнутися думками.
Перелетный — перелітний, мандрівниіі

(П е р е л 1 т н і птахи).
Переливание —переливания, ння; пере-

тбчування, ння; пересипання, ння.

Переливание из пустого в порожнее—

теревёні, плескания язикбм.
Перелистывание —перегортання, ння; пе-

Ііегбртування, ння.
Перелитие —перелитая, ття; перетбчен-

ня, ння; пересипання, ння.

Перелицовывать,-ся; перелицевать,-ся —

перелицьбвувати, ся^ перелицювати,

ся; вилицьбвувати, вйяицговати, ся; (о
мно г.) —лолерелицьовувати, ся; по-

вилицьбвувати, ся.

Переложение —I) (д е й с т в.)—перекла-

дання, ння; переложения, ння; (м у з.)
—переведения, ння; II) (перевод)
—переклад, ду; (своими слова-

м и) —перёваз, зу.
Переломлен ие —перелбмлення, ння.

Переломный —переломбвий.
Перемазка, перемазывание —перемашу

вання, ння; перемазування, ння.
Перемалевывание — перемальбвування,

ння.                                                     & \

Перемалывание —перемёлювання, ння.

Переман, переманка —переман, ну; пе--

реманення, ння; перенадження, ння г

переваблення, ння; перембва, ви.

Переманивать, переманить, перемануть —

переманювати, переманйти, перенад--
жувати, перенадита, переваблювати,
перевабити; (речам и) —перемовляти,-
перембвити.

Переманщица —перенадниця, ці; пере-

вабниця, ці;  перембвниця, ці.
Перемарка —перекрёслення, ння; вйкре-

слення, ння.

Перемарывание —каляння, ння; вимазу--
вання, ння; перекрёслювання, ння;-

виврёслювання, ння.

Перемасливание —перемаслювання, ння;-
перемащування, ння.

Перемасливать, перемаслить —I) (пере-
давать масла) —■ перемаслговатИг
перемаслита, перемащувати, перема-

стйти; II) (п е р е п а ч в а т ь м а с л о К
в с е) —пообмаслюватй, пообмащуватй, .

вйсмальцговати, позасмалкцьбвувати, .

засмальщовата що, чим.

Перемахивать, перемахнуть —перемаху- -

вати, перемахнута, пѳрестрйбувати, пе-

рестрибнути, перемайнути, переметну-
тися через що; П) (проскакать,,
переехать быстр о)— перебігали,
перебйти, перемахнута, перехбплюва-
тися, перехопйтися; III) (делать-
н а с к о р о) —неремахувати, перемаха-
ти (Перемахав верстбв з пів-
сбтні за день).

Перемаять <о все х) —перемучит, вй'
мучити, вймордувати, номордувати. t .

Перемаяться —I) (и з м у ч и т ь с я) —вй-
мучитися, знемогтися; II) (перетер--
пет ь) —перемогайся, перебйтися, пе--
ребідватися.

Перемедление —переясидання, ння; перс-
чівувания, ння.

Перемедлять, перемедлить —пережидатя,.

переясдати,  перечікувати, перечекати.-
Перемежаемость (г е о л.) — поперемін--

ність, ности.

Перемежаемый —перемінний, натере'-

мінний.
Перемежка, перемежек —проміжка, ки;'

проміжок, жку; перемёямж, жку; (в о>

времен и) —перёрва, ви; перестанок,
нку; перёстан, ну; перестань, ни. Без
перемежки (о пространстве) —

безпроміжно; (о времен и) —безпе-
рестанку, безперестално, безвйталу.
В перемежку —уперёміж, упереміжку..

Перемена —переміна, ни; (у м.) —перемін~
ка, ки; зміна, ни; відміна, ни; пере-
міна, ни. Перемена,-' пепеіменка (в
школ е) —перёрва, ви; зміна, ни. Пе--
ремена образа правления —зміна ладу -
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в урядуванні. Перемена колес —зміна
коліс (в вагонах).

Переменность —перемінність, ности; пс-
ремінчастість, тости; зміннісгь,- ности;
відмінність, ности. Переменный —пере-
мінний, змінний (Перемінний
к an і та л). Переменная величина
(м а т.) —змінна величина. Перемен-
ные лошади —підставні^ кбні.

Переменчивость — мінливість, вости;

змінність, ности (погоди), Перемен-
чивый —перемінчастий, мінлйвий, пе-

репадистий.
Переменять, переменить — переміняти,

перемінити, зміняти, змінговати, змі-
ншги, заміняти що на що; (о мно г.)
—поперемінювати, позмінювати, повід--
мінювати, попереміннти, позміняти,
повідміняти. Переменить убеждения,
мнение— змінйти переконання, думку.

Переменить образ жизни —змінйти лад

житт».
Переменяться, перемениться —I) (изме-

ни т ь с я) —перемінйтися, перемінйти-
ся, змінятися, змінйтися, відмінятися,
відмінйтися; II) <п е р е м е н и в а т ь-

с я, переменяться с кем, чем)
—мінятися, помінйтися, замінйтися
чим з ким.

Перемерзлый —перемёрзлий, замёрзлий,
змёрзлий.

Перемерка —леремір, ру; перемірка, кн.

Перемет —I) перекидання._ ння; II) пере-
мет, ту (Ловйти р и б у перемё-
т о м). Переметный —перекиднйй. Пере-
метная . сума —сакви, саков; бесаги, саг.

Переметчивый — змінлйвий, несталий.
Переметчик — перекйдько, ка; перекін-

чив, ва.
Перемечать, переметить ^ (снов а) —пе-

резначувати. перезначйти, перетавру-

вати, перештампувати; (о мног.)— по-
перезначувати. Перемеченный — пере :

значений, позначений, перештампбва-
ний.

Перемешивание —перемішування, ння.

Перемещаться, переместиться — перемі-
щуватися, переміщатися, переміститн-
ся, пересуватися, пересунутися.

Перемещение (вещей) — переміщуван-
ня. ння: переміщення, ння; пере-

ставлення, ння; перѳкладання, ння:

пересува'ння, ння; перёсув, віѵ: і(ж о-

г о) —переміщування, пня; перешщен-

ня, ння.

Перемигивание — перембргування; ння;
змбргування, ння.

Переминание —лереминання, ння; (с но-
ги на ног у) —переступання, ння;
тупцювання, ння; тупцяння, ння; топ-
тания, ння.

Переминаться, перемяться— I) переминй-

тися, перем'ялися; (о мно г.) —попе-
реминатися, пом'ятися; II) (быть в

недоумени и) —м'ятися;, міулятися
(Дбвго мулявся, не хотів сжа-

зати); (с ноги на нбгу) —пересту-

пати, тупцюватися, т^пцятися, топта-

тися.
Перемирие—перемйр'я ; р'я; прймир, ру;

прймирок, рку; замирения, ння.

Перемножать, перемножить —перемножа-

ти, перемнбжити. Перемноженный —

перемножений.
Перемогать, перемочь —перемагати, пере-

могтй^ замагати, замогтй, змагати, змог-
тй, дуія«атп, поідуясатп, здолати, здо-

літи (П еремогл и господа р-

ч у р о з р іу х у).
Перемогаться, перемочься — перемагати-

ся, перемогтійся з чим.

Перемолвить с кем о чем —перемовита з

ким про що.

Перемолот —перемолбчування, ння; пере-

мблот, ту.

Перемолчать —перембвчати (Кому к а-
зати, а кому й перембвчати).

Переморосить —перемрячйти.
Перемощение —перемещения, ння; пере-

стёлення, ння; (о м о с т о в о й) —пере-
бірувуваня, ння; перебуркування, ння;

перейуркбвування,  ння.

Перемудрять, перемудрить — перемудро-

вувати, перемудрувати, » перемудрйти,
змудрувати; (о м н о г.) —поперемудрб-
вувати когб.

Перемучить —I) перемучити, переморду-

вати, перекатувати.

Перемывать, перемыть что —I) (снова)
—перемивати, перемйти; (о м н о г.) —

поперемивати, помйти; (о бель е —

снов а) —перепирата, перепрати; (о
мног.) —поперепирати; II) (косточ-
ки ч ь и) —перетирали, перетёрти, пе-

реминати, перем'яти кого на зубах.'
Перемяклый —розм'йклий, перем'яклий.
Перенаселение —лерелюднення, ння.

Перенаселять, перенаселить —перелібдню-
вати,  перелюднйти що.   Перенаселен- -
н ый-перелюднений.

Перенимание— переймання, ння; лере-

хбплювання, ння.

Перенимать, перенять —I) (кого, что)
—лереймати, ттрррггнйта, перехбплго-
вати, перехопюи; (о м н о г.) —попе-

реймати, перехбплюватп; II) (п е р е-

с т р е т.ь) — перестрівати, перестріти;

III) (останавливат ь)—перепиня-

ти, перепинйти кого, що; IV) перейма-
ти, навчйтися чбго від кбго (П е р е й-
мати чиі звйчаі, ремествб
яке і йнше). Перенятый —перенй-
тий, лѳрехбплений.

Перенос —перенбшення,  ння;   (окон ч.)
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—перенесения, ння; перенесший, ння.

К переносу (бух г.)— до перенесения.
Переносимый —перенбшуваний, знбсний.
Переносить, перенести, перенесть —

I) (кого, что) —перенбсити, перене-
сти; (о мно г.) —шшеренбсити кого,

що; П) (перетерпет ь) —знбсити,
знёсти, терпіти, перетёрпіти, витёрплго-
вати, вйтерпіти (.Я того сорому

не знесу. Вйтерпів багато
лиха).               I

Переносной (подвижной) — походіб-
чий, походящий. Переносная болезнь —

заразлйва (чіпкй) хорбба. Переносной
театр —мандрбваний театр. Переносно
—переносно.

Переносный — перенбсний (П е р е н 6 с-

не значіння). В переносном смы-

сле —у перенбснім розумінні.
Перенумеровывать, перенумеровать (на-

н о в о) —перенумербвувати, перенуме-

рувати; (о мно г.)— поперенумербву-
вати.

Переобременять, переобременить (кого
чем) —. переобтйжувати, переобгн-
жиш когб чим.  Переобремененный —

переобтйжений.
Переодевание —передягання, ння; пере-

бирання, ння.

Переодевать, переодеть —передягата, пе-

редний, передягнути, перебирали, пе-

ребрата; (о м н о г.)—поперебйрати в

що. Переодеть кем— перебрали за кбго
і ким (Перебрати в а діда, ді-
дом). Переодетый —передягнений, пе-

рвдятнутий, перёбраний.
Переосвидетельствованйе-^перёгляд, ду;

нереглянання, ння; пересвідування.
ння.

Переосвидетельствовать — переглйдіти,
переглянути, пересвідувата когб. Пере-
освидетельствованный —пераглянений,
перѳглйнутий, пересвідбваний.

Переотправление — перерядясання, ння;

перевідсилалня, ння. Переотправление
грузов —перевідсилання вантажу, Ів.

Переотправлять, переотправить — пере-

ряджати, перерядили, перевідсилатн,
перевідіслати що, чим.

Переоценивать, переоценить — переціню-
ватн, перецінйти, перецінбвувати, по-

рецінувати.
Переоценка —перецішовання, ння; пере-

цінбвування, ння; (окон ч.) —переці-
нення, ння; перецінуваяня, ння; пере-

цінка, ки.

Перепаковывать, перепаковать і(с н о

в а) —перепакбвувати, перепакувати; (о
мног.) — поперепакбвуватп; (ъ с е) —

попакувати, позапакбвувати що. Пере-
паковка— перепакування, ння.

Перепалзывать, переползать, переползти

—перелазити, 'перелізти, лерелізати,
лѳреповзати, нереповзтйі, переплазбву-
вати, переплазувати.

Перепалка —I) перестрілювання, ння;

Н) (ссор а) —сварка, ки; лайка, ки;
перёсварка, ки.

Перепархивание —перепурхування, ння;

перелітання, ння.

Перепархивать, перепорхнуть —переліта,-
ти, перелетіти, перелйнути, перепур-

хіувата, перепурхнути.

Перепахивание —перебрювання, ння; пе-

рералювання, ння.

Перепахивать, перепахать —I) (наново)
—перебрювати, переорали, переганяти,

перегнати; II) (вспахать в с е) —по-

орали, повибрювати (Переорати
пар вдр^ге. Переорати до-

рогу).
Перепашка —перебр, ру; перебрювання,

ння; (с о в.) —переорання, ння.

Перепелка— перепілка, ки; перепелйля,
ці. Перепелиный —перепелйчий, пере-

друкбвування, ння;    передрукування,

Перепениться —перешумувата.

Перепечатывание, перепечатание — пере-

друкбвування, ння; передрукування,

ння. Перепечатка —перёдрук, ку.

Перепечатывать, перепечатать — пере-

друкбвувати, передрукувати. Перепеча-
тан н ый —передрукбваний.

Перепечатываться, перепечататься — пе-

редрукбвуватися ; передрукуватися.
Перепилка —перепйлювання, ння; (сов.)

—перепилйння, ння: перепил, лу.

Переписание —переписання, ння; пере-

пйсування, ння.

Переписка —I) (д е й с т в и е)— перелйсу-
вання, ння; (сов.) —переписання, ння;

П) (копия, список) — переписка,
ски; III) листуваняя, ння; кореспондён-
ція, ціі. Вести переписку с кем-либо —

листуватися з ким.

Переписчик,-чица —перепйствач, ча; пе-

репйсувачка, чки; перепйснив, ка; пе-
решйсниця, ці.

Переписывание — перепйеування, ння;

спйсування, ння.

Переписывать, переписать —перепйсува-
ти, переписати; (мног о) —поперепй-
qyBaTH. Переписанный— перепйсаний,
сцнгсаний.

Переписываться, переписаться —I) пере-

пйсуватиоя, переплсатися, бути пере-

писаним; II) листуватися з ким.

Перепись —I) перёпис, су; спйо, су; ре-

візія, i'i; И) (с л и с о в) —спйс, су;

бпис, су: реестр, рѵ.

Переплавливание, переплавка —I) пере-

тбплювання, ння; переливания, ння;
II)  (лес а) —переплавляння, ння;  пе-
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реганяння,    ння    (Переплавляй-
ня л іс а Дніпрбм).

Переплата —переплата, ти; переплатка,
ки; переплаток, тку.

Переплачивать, переплатить — I) (за-
платить лише к) —переплачувати,

переплатйти, передавали, передали;
II) (в разное время)— переплатй-
ти, поплатйти (Передав на к о ж у-
сі    три    карббванді).

Переплет (плетеная вещ ь>—пере-
плітка, ки; лереплітання, ння; плетія-
ка, ки; (к лиги) —оправа, ви; пала-
ту рки, ок.

^Переплетание — 1) переплітання, ння,
перевивания, ння; переплутування,
ння; сплітання, ння; II) (книг) —

оправлйння, ння._ .Переплетная —па-

літурня, ні; палітурна майстёрня. Пе-
реплетный —оправний, палітурний.

Переплетчик —палітурник, ка; оправник,

ка.
Переполаскивание — переполіскування,

ння.
Переполаскивать, переполоскать — пере-

поліскувати, переполоскати; (о мног.)
—попереполіскувати що.

Переполох —переполбх, ху; сполох, ху;
перёляк, ку; разрух, ху.

■Переполошить —переполбхати, переполб-
шити, пополбхати, згвалтувати, по-
твалтувати.

Перепона, перепонка— пліва, в&; плівка,
ки; плінка, іш; перётинка, ки. Бара-
банная перепонка — слухова перё-
тинка.

■Перепончатокрылый (з о о л.) —костокри-
лий; оболончак, ка.

Сіерепорить. — перепорйти, перепустйти
(час, пору).

^Перепортить —перенівечити,   понівечити,
перепсувати,    попсувати,    перевести,

поперевбдити щ.о.
Переправа —переправа, ви;  перевіз, вб-

зу; перехід, ходу; перевід, вбду.
"Переправка— I) переправляння, ння; пе-

ревіз, возу: II) перероблтованнія, нняі;
перемайетрбвування, ння; перелагод-

ження, ння.
Переправлять, переправить (кого, что

через что) —I) переправляти, пере-
правит, пег>рві'дитп, перевеізтй, пере-

вбдити, перевести (Перепрйвл&тп
через кордон); И) переправляти,
перепр&вити, попереробляти, переро-

бйти, перелагоджувати, перелито дити
(Перепри, Bjk т 1 и ,в б з( а п ,і с л я

м а й с т р а); III) вйправити, повиправ-

ляти.
^Перепродавець —перепродавая, ча; перё-

купець, пця; перёкупень, пня.
^Перепродажа, перепродавание— перепро-

дана,  aty;   перепрбдування,  ння;  від-
прбдування, ння чогб.

Перепроизводство — зайве виробництво,
цтва; надвиробннцтво, цтва; надвйш-
ка виробнйцтва.

Перепряжка— перепряг, гу; перепряган-

ня, ння.
Перепуг— переляк,   ку;   переполбх,   ху;

'   перёстрах, ху. С перепугу— з переля-
ку, з переполоху, з перёстраху.

Перепугать кого —перелякати, переполо-
шили, переполбхати, лерестрапгити,

перестрахати кого; (м н о г о)-^попере-
полбхувати, поперелякувати.

Перепугаться —перелягатися, переполо-
шится, перестрашйтися.

Перепутье— I)   (п е р е it р е с т о к)— пере-
хрёстя, стя; перехпёсна дорога; П) до- ;
рога, мандрівва; III) перехід, ходу.

Перерабатывание, переработание —лере-
рбблювання, ння; перетвбрювання,
ння; (с о в.) перербблення, ння; пере-
твбрення, ння.

Перерабатывать, переработать— I) (на-
ново, иначі е)—переробляти, пере-
рбблювати, нереробйти; II) (о б р а б о-
тать) —обробляти, обрбблюват, об-
робйти, попереробляти. Перерабаты-
вать сырье — обрбблюват, оброблятн
сировинѵ.

Перераспределение — переподілговання,
ння; (с о в.) —переподілення, ння; пе-
рерозпбділ, лу (Перерозпбділ
з е м л і).

Перерасход —перетрата, ти; перевитра-
та, ти.

Перерасходовать —перевитрачати, пере-
витра'чувати, пелевйтратати.

Перерешать, перерешить —I) переріша,-
ти, переріпгйти; II) перемірвбвуватн,
перёмірвувати що.

Переожаветь —пепр.іпжа'віти. Иерепжаве-
лый — перержйвілий, переіржавілий,
переіржавлений.

Перерождение —I) перербдясування, ння;
(с о в.)— перербджеиня, ння; П) (мед.)
—війродження. ння; дегенерація. ціі.

Перерыв —перевіп, копу. Перерыв —I)
' (д е й с т в.)—пррр^ттт^ни-я. ншг- тгеле-

кбпування, ння; TJ) перёрва, ви; лерё-
пинка, ки; перепйна, ни. Без переры-
ва —без перерви. Пеоерыв сообщения
—перёрва сполучення.

Пересадка— I) (р а с т е н и й. к о ж и) —

—пересаджування, ння; II) (в пути)
—пересіідання, ння; перёсідка, ки. С
пересадкой —з певесіданням. з прро-
сідкою. Пересадочные билеты —бі ле-
ти з правом пересідання, пересадпі
білёти.

Пересалный — пересаджувальний, пере-
саднйй.
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Пересаживание —пересаджування, ння.

Пересаживать, пересадить —I) пересад-

жувати, лересадйти; (только о

жив. с^у щ.) —пересадовйти (П е р с-

садовили іх у другий вагб и).
Переседать, пересесть —пересідати, пере-

сісти.
Переселение (переход) — переселен-

ия, ння; нереселшня, ння; перехід,
ходу. Переселенец —пересёлець, льця;

пересёльник, лика. Переселенка —пе-

рееёльниця, пд; переселянка, ки. Пере-
селенческий — пересёлъський, пересе-

лёнський.
Переселять, переселить— переселяти, пе-

реселйти; _ (о м н о г.) —попереселяти

когб кудй. Переселяемый —пересёлю-
ваний. Переселенный —переселений.

Переселяться, переселиться — переселя-

тися, переселитися, перебирается, не-

ребратися,^ вибиратися, вйбратися, ви-

хбдити, вййти кудй (Батьки, Шев-
ч ё н к а перебралися з М 6 р и-
нець в К и р й л і в к Щ.

Пересечение —I) перер^бування* ння; ле-

ретинання, ння; II) перетинання, ння;
лерёнш, ну; перёхрещування, ння;

перехрёщення, ння. Точка пересече-
ния —точка перётину.

Пересказ— I) перёказ, ,зу (У с н и й пе-

ре к аз): 11) перескази, зів; пльбтжи,
ок; брёхні, хень.

Пересказной —переказаний.
Пересказывание, пересказ — пересказу-

вання, ння; перёказ, зу.

Переслаивание —перекладання, ння /гам:
(г е о л.) — иопсремінтіо верства'вання,

ння.

Переслушивание —пересдухування,   ння.

Пересматривание —■ передивлшшя, ння;

переглядання, ння; перегляд, ду. Пере-
сматривание дела в суде —перёглял;
переглядання, розглядання справи в

суді наново.

Пересматривать, пересмотреть {многое,
все) — передивлятися, передивйтися,
переглядати, переглянути. Пересматри-
вать дело —переглядати справу нано-

во.  Пересмотренный —переглянутий.
Пересмотр —перегляд, лу.

Пересмотрщик —нереглядач, ча. Пере-
смотрщица —переглядачка, чки.

Переснащивать, переснастить —I) (с н о-

в а) —опоряджати, наряджати наново;
(много е) —опорядйти, поопоряджу-

вати.

Пересоздавать, пересоздать —перетвбрю-
вати, перетворити що. Пересоздавать-
ся —перетвбрговатися.-перетворйтися.

Пересоздание —перетвбрення, ння; пере-

творіння, ння.

Переспрашивание, переспрос —перегайту--
вання, ння; перепит, ту.

Переспрашивать,  переспросить —перепй--
туватн, перепитати, ся; (о м н.) —попе-

репйтувати.   Переспрашиваемый — де-
репАіуваішй.  Переспрошенный —пере-

питаний.
Пересрочивать, пересрочить — I) відсу-

вати, відс.уііути тёрмін; перенбеити,.
перенести на ійнший тёрліін.

Пересрочка — I) перенбшення, ння;
(оконч.) — перенесения на йнший
тёрмін; вйзначення :йншого тёрміну.

Перестановка —перестановка, ки; пере-
ставляння, ння; перестава, вн.

Перестараться —перестаратнея, перебор-
щйти.

Перестой, перестойка —перестій, тою. Пе-
рестойный —перестійний. Перестоялый
—перестбяний.

Перестраивание — I) перебудбвування,
ння; пересипання, ння; перекидання,
ння; (о каменной, к и р.п и ч н о й
постройке) — перемуровування,.

ння; II) (в о й с к а) —перепшкбвуван-
ня (війська); III) (музык. инстру-
мент а) —переладжування. ння; пе-
рестрбювання, ння.

Пересуд —I) (дола в суд е) —пересуд-
жування, ння; нерёсуд, ду (справи 7
в суді); II) (судебная лошли-
н а) —пересуд, ду.

Пересуды —пересуди, дів; поговір, вбруг
поговори, ів; слава, ви; -неслава, ви;
ос#да, ди (Б у л а с л а в а, с т & л и п о--
г ов б р и та на тую д і в ч и, н о н £>-
к у, що чбрніі брбви).

Пересчитывание — перелічування, ння;:
пеперагхбвування, ння.

Пересчитывать, пересчитать, перечесть —

перелічувати, перелічити. злічити, пе-
рерахбвувати, перерахувати (Вис и--
пала, грбші на долбню і пере-
лічйла).  Не  перечесть —не злічити.

Пересылать,-ся; переслать,-оя —пересила-
ти, ся: переслати, оя. Переслать кому
письмо, деньги по почте —переслати'
(подати) кому листа, гт>бпгі пбштото.
Пересылаемый — нереойланий. Пере-
сланный —перёсланий.

Пересыщать, пересытить —I) перегодбву-
вати, перегодувати когб чим; II) (х и м.)'
—переейчувати, переейтити. Пересы-
щенный— I) перегодбваний; ТТ) (рас-
т в о р) —переокчений.

Перетаскивать, перетаскать, перетащить-
что —перетягати, неретягуватн, пере-

т.ягтт^-тін. ттепеволпкчггй, переволокти,
переволочйги; (м н о г о) —поперетягй-
ти, попереволітчпти (По п е р е тяга-
ли дубки з берега на двір).

Перетаскиваться, перетаскаться, перета-
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щиться — перетягатися,' перетягтися,
переволікатися, переволоктйся.

Перетасовка (карт) — перемащування,
ння; перемішування, ння; перетасбву-
вання, ння; (л ю д е й)—переміщуван-
ня, ння; переміщення, ння.

Перетворение — перетвбрювання,   ння;
(окон ч.)— перетворёння, ння.

Перетерпливать,   перетерпехь— перетёрн-
лювати,     перетерпіти,     стёрплювати,
стерпіти, вйтерпіти (Все # перетёр-
пимо:  ігблод,  нудь г у)..   Перетер-
петь много горя— пбвну вйпити.

Перетерять   <о    м н о г.)—порозгублюва-
ти   (Дорогою  усі   рёчі  пороз-
Г'у б лював).

Перетлевать, перетлеть (и с т л е ть, с г о-
р а я)— перетлівати,     перетліти,      пе-
режёвріти;  (о м н о г.)—понеретлівати,
потліти; (в о о б щ е)— перетрухати, пе-
ретрухнути, поперетрухати.

Перетолкование (превратное) — пе-
рекручення, ння. Перетолковывание—
перекручування, ння.

Перетомить — потомйти, повтбмлювати,
поморйти, позамбрювати. Перетомить-
ся —потоміитися,   новтбмлговагися,  по-
морйтися, позамбрговашся.

Переторжка,   переторг —перетбржка,  ки;
переторг, гу".

Перетравить— I)  (я д о м)— потруіти, ви-
труіти,    пов-итруювати,    постріуювати,
перетруіти; II) (п о с е в ы)— повито лб-
чувати,      повипасувати,    повипасати;
III)   (о х о т н.)— позаган&ти,  зацькува-
ти когб; IV) (х и м.)— перетравйти. ■

Перетягивать,   перетянуть— I) _ перетягу-
вати,  перетягати,  перетягнути,   пере-
тягай кого, куДЙ; II) (перевязать)

. —перетягати, перетягай. Перетягивать
колесо— перетягати, перетягнути коле-
со.  Перетягивать,  перетянуть кого  на
свою  сторону— перетягати, перетягну-
ти, перетягтй кого на свій бік.

Переулок— нровулок,  лка;   заулок   лка;
приулок, лка;  (очень узкий)— су-
точкій бк.

Переупаковка — нерепакбвування, ння;
перепакування, ння.

Переупаковывать,   переупаковать— перс-
пакбвувати, перепакувати що.

Переустраивать, переустроить— перебудб-
вувати, перебудувати; (о ног.)- по-
п'еребудбвувати  що   на  чбму.     Пере-
устроенный —перебудбваний.

Переустройство —перебудбва, ви; перебу-
дбвування, ння; перебудування, ння.

Переступать,   переступить _ что— вддсту-
пати, відступйти, попгупати, поступи-
ти кому: що, поступатися, ноступйтися
КОМ^ чим.

Переуступка— відступ,  ну чбго;   відсту-

пання, ння; поступання, ння від чого.
Переутомление —перевтбма, ми.
Переутомлять, переутомить (слишком)

—перетбылювати,     перетомйти    кого.
Переутомленный —перетбмлений.

Переучитывать,   переучесть — перебира-
ти, перебрати на иблік, переобраіхюву-
ваяи, переобрахувати когб, що. 'Пере-
учитывать вексель— переджжонтбвува-
ти, передисконтувати векселя.

Переучот— перебблік  кого,  чбго.    Пере-
учет векселя— передисконтування, пе-

редискбнто векселя.

Переформирование  —  переформування,
ння.

Переформировывать,  переформировать—
переформбвувати, переформувати.

Перехватывать,   перехватать   (ч т о)— пе-
рехбплювати,  перехопити,  переймати,
перейняти.   Перехватывать    дыхание,
голос — перехбплювати,   перехопити,
перебивагги,  перебйти  дух., (голос ко-
му;   (о деньгах, п и щ е)—перехбп-
лювати,  перехопити  (Перехопити
г р 6 ш е й на д е-я к и й ч а с).

Перехитрять,   перехитрить   (к о г о)— пе-
рехитрбвувати,  перехитрувати,    пере-
хитрйти, 'перемудрбвувати, перемудру-
ваги, пѳремудрити когб. _

Переход— перехід,  ходу, чёреіз   що,   від
чбго, до чбго, з чбго, в що (П е р е х I д
через  гори,  через  річку,  че-
рез м і с т).

Переходить, перейти— I) перехбдити, пе-
реходжати,  перейти  що  й через  що
(Той б л у к а е з а _м о р я м и, світ
перехожае);  II)  (к кому)— пере-
хбдити, перейти, перекидатися, пере-
кйнутися; III) (доставатьс я)— пе-
рехбдити,  перейти від  кого  до  кого,
припадати, припасти, спадати, спасти,
діставатися, дістатися від кого, кому.

Переходный,   переходной— переступний
перехідний, переходбвий.  Переходной
глагол— перехіднё діеслбво. Переходя-
щие суммы —перехідні суми.

Перехождение— перехід,   ходу,   перехбд-
ження, ння.

П ерехо ж и й—нерехідний,    мандрбваний,
мандрівнйй.

Переценивать,    переценить— I)    (н а н о-
в о)— перецінювати, переігінйти, пере-
ціноиувати,   передіінувати;   П)   '(о ц е-
н и т ь вс е) —поцівйги, поцінувати.

Переценка —перецінювання, ння;    пере-
цінбвування,  ння;   перетаксбвування,
ння; перетаксування, ння.

Перечеканка —перебивания,   ння;   пере-
ливания, ння.

Перечень  чего —перёлік, щ;  вилік, ку;
ре&стр, *ру; спйс, су (чому й чо-го).
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Перечневый —перелікбвий. Перечневая
ведомость —перелікбва відомісгь.

Перечеркивать, перечеркнуть —перекрёс-
лювати, перекреслити, перечіркува-
ти, перечеркнута: що.

Перечет —перёлік, ку; вилік, ку. На пе-

речет —підліком. Знаю на перечет—

знаю як своііх п'ять пальців (Н е в р о-

дйло нічбго: всі яблука під
ліком).

Перечисление —I) перелічування, ння;

вшгічування, ння; II) перепйсування
кудй чогб.

Перечислять, перечислить —I) перелічу-

вати, перелічйти, вилічувати, вйлічіі-
ти; ІІМп е р е в е с т и к о г о куд а)—
перепвдувати, переписали; (о м н о г.)
—поперепйсувати когб кудй (П е р е-

писали менё з одніеі грома-

ди до другбіі).
Перечить кому, чему —перёчити, суперё-

чити кому, тому, сперечатися, змага-

тися, опирается, спбритися прбти ко-

го, прбти чбго.
Перечневой .— перелічний, реёстровий.

Перечневая ведомость —нерелічна ві-
дбмість. Перечневая смета —переліч-
ний обрахунок.

Перешаривать, перешарить (все)— нере-

шукувати, перешукати, перетрушува-

ти, перетр_усйти; (сов.) —вйниінпори-
ти, перенйшпорити воібди.

Перешедший— перёйпглий.
Перештемпелевать (н а н о во) — пере-

штемплювати, перештампувати; (в с с)
—■ поштемшповати, поштампувати

і(все). Перештемпелеванный — пере-

штемпльбваний._
Перештукатуривание— перетипькбвуван-

ня, ння; перетинькуваиня, ння. '
Перештукатуривать, перештукатурить

(н а н о в о) —перетинькбвуватп, пере-

тинькувати; (о м н о г.) —поперетинь-

кбвувати, потинькувати. Перештука-
туренный— перетинькбваний.

Перещеголять ( Кого— новершйти кого

чим, перемогай, гору взяти над ким,

чим.

Переэкзаменовка — новйй іспит, пере-

пит, ту.

Перила, перильца— била, ли: бйльця,
ді; поруччя, ччя; пбручні, ів; баляси,
ів; держачка, чки.

Перильный —биловійй, поруччяний.
Периметр, (мат.) —периметр, ру. Пери-

метрический —периметричний.
Период— період, ду; доба, бй. Леднико-

вый период— льодова доба. Граммати-
ческий период— граматйчний період.
Революційний період — революційна
доба.   Периодический — періодйчний. I

Периодически— періодйчно.  Периодич-
ность —періодйчність, ности.

Периферия—перпферія,   pit.    Перифери-
чески й—нериферійний.

Перламутр —перломутер,     тру.     Перла-
мутровый —■ перломутровийі,     перлб-
вий.

Пернатый —нернатий, пір'юватий.
Перон —пербн, ну.

Перпендикуляр     (г е о м.) —перпендику-

ляр, ру; прямовіс, су; простопад, ду.

Перпендикулярность— перпендикуляр-
ність,   ности;    прямовісність,   ности;

простопадність ности. Перпендикуляр-
н ы й —перпендикулярний,      прямовіс-

ний, простопадний, сторчовйа.    Пер-  -

пендикулярно    —    перпендикулярно,

прямовісно, простопадно, стбрч, стор-

чём, сторчма.

Персона —персона, ни; особа, би. Персо-
нал —персонал,   лу;   особбвий,   склад,

ду. Персональный —персональний, осо-

ббвий.     Персонально — персонально,

особйсто,  своею  особою.
Перспектива —перспектива, ви. Перспек-

тивный —перспектйвний.
Перстневой —перснёвий,   персньбвий.'
Перстной   (а на т.) —пёрсний,   палёчния.
Пертурбация— пертурбація,  ціі.  Пертур-

бационный— пертурбаігійний.
Перхоть —лупа, пй.
Перчатка —рукавичка, чки; рукавйця, ці;

пальчатка, ки.

Песня,   песнь—пісня,  иі;   спів,   ву;   спі-
ванка, ки. Песни эпические, повество-

вательные —думи, пісні   епічні. Песни
свадебные — весільні пісні. Весенние
песни—веснянки.   Хороводные   песни

—танки,   га'гвки,   коломійки,   шумки.

Обрядные песни —обряідові пісні, {ко-
лядки,    щедрівкй,    петрівочні,    пет-

рівкй).
Песочница —піеочниця, ці; пісковн/і, ні
Песочный —пісковйй.    Песочный  цвет—

ИІСКОВЙЙ   КОЛОТО.

Пессимизм —песимізм, зму. Пессимист —

песиміст, ста. Пессимистический, пес-

сим и сти ческ и —песимістйчний, песимі-
стйчно.

Пестование —пёстування, ння; пёстіння,
ння; кохання, ння; викбхування, ння.

Пестовать,^ выпестовать— пёстувати, пё-
стити, ^йпестувати, вйпестити, пдека,-

ти, вйплежати, кохати, викохувати,

вйкохати.
Пестрить— рябіти в очах. Пестрит в гла-

зах* —рябіе в очах. Пестро —рябо, пері-
сто.

Пестрота— рябизна, ни; рябина, ни. Пе-
стрый— рябйй, сорокатий, строкатий,

пестрявий. Пестроватый —рябуватий,
рябйй   грбхи.
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Песчаник    (м пне р.) —пісковёць,    вця;

нісковйк, ка.
Песчанистый— пісвуватий, піскбватип.
Песчаный— пісочаний,   піщаний,   піско-

вйй, піскуватий, піскбватий.
Петарда— петарда,     ди.     Петардовый—

петардовий.
Петит (т и п о г p.) —петйт, ту.
Петиция —петйпія, ци.

Петля— I) петля, ,   лі;    (з а т я ж н а я) —

зашморг,   гу;   II)   (в   сети,   в   в я-
заньи) —вічкб,   чка;   очаю,   очка;   (в
одежде) —петелька,    ки;    застіжка,
ки; застібка, ки.

Петрография —петрографія.   Петрографи-
ческий —петрографічний.

Петролеум —гас, су.
Пехота —піхбта, ти; піше військо. Пехо-

тинец —пішаік, ка; пііпшц, ого; піхотй-
нещь, вця. Пехотный —піхбтний, піший.

Печалить —смутйти,   ясурати,   печалити
кого, т$ги завдавати кому.

Печалиться —журйтнся,   сумувати,   ему-
тйтися, смуткувати. Печалиться о ком,
о   чем —журвтися,   сумувати   за  кюі,
ва чим; (реже)— по кому, по чому;
убиватися, побиватися, падкувати  за
ким,  за чпм.

Печаль —журба, бй; смуток, тку; сум, му;
туга, ги;  жаль,  лю;   жалощі, ів;  пе-
чаль,  ли;   сумування,  ння;^ журіння,
ння; печалування, ння;  смутість, то-
сти.    Причинять,    причинить    печаль
кому —завдавати,    завдати,    наробйти
смутку ком^.

Печальный —смутййй,   сумнйй,   сумовй-
тий, журний, тужний, жалібний. Пе-
чальное   событие —сумна  подія   (при-
гбда).      Печально —журно,    журлйво,
с^'мно,  сумовйто,   смутно,  тужно,  ту-
яыійво,  яіалібно    (Р о з в а ж а л и т а

д і в ч й н о н ь к у,   так   журиться

ж у р н о).
Печатание —I) печатания, ння; припеча-

тування,    ння;   ізапечатування,    ння'

II) друкування, ння;  друк, ку   (Пе
ч а т а и н я  с у р г у ч ё м л и с т і в).

Печатать —I)    (прикладывать    пе
ч а т ь) —печатати,  припечатувати,   за

печатувати  що.   Отпечатывать  і(кни-
г и) —друкув&ти, вйдрукувати що.

Печататься —I) -печататися, бути нрипе
чатуваним, запечатуваним; II) друку

ватися.

Печатка —печатка, ки.

Печатный —I) (к л е й м е н н ы й) —штам-
пбваний,  печагний,  значений.  Печат-
ное   дело —друкарство,   ства;   друкар-

ська справа, ви.
Печатня —друкарня, ні.
Печать. —I)    печать,    ти;    печатка,    ки

(С тверди ли підписами й пе-

чаттю).    С  приложением   печати— а
лритйсненням (з відтійсненням) печа-
ти. Подписью и приложением печати
свидетельствую — шдпясом   і   відти-
ском печатки свідчу; II) (перенос-
но— <з н а к)— знак, ку; ознака, ки; пе-
чать, ти;  III)  друк, ку;  (пресса) —

прёса,  си;  IV)   (ш р и ф т)—друк, ку;
літери, ер; письмо, ма. Мелкая печать
—дрібкйй друк.

Печень —печінка, ки.
Печник— пічнйк,  ка;   грібник,  ка.
Печь (сущ.)— піч, печи. Кухонная печь

—варйста піч.  Затопить печь— розпа-
лйги піч, грубу, запалйти, розпалитщ
затопйти,   розтопійти  в  печі  в  грубі.
Обжигальная печь— горен, рна; гбрно,
рна.    Плавильная,    доменная    печь—
гамарна    піч,    гамарня,    ні;    (для
с т е к л а) —гута,   ти;   (коксовал ь-
н а я) —кокусна піч.

Пешком —пішки, піхом, піхою, піх6тою>
пішо.

Пешня —пішня, ні; оскард, ду; копани-
ця,  ці;  плішня,  Hj.

Пианиссимо— шяпісимо, дуже тйхо.
Пианист,   пианистка —піяніст,  ста;  пія-

ністка,  ки.
Пивная —пиввйця, ці.  Пивной —пивний.
Пиво —пйво, ва

Пивовар— бровар, " ря;    броварник,   ка;
пивовар, ра.

Пивоварение,   пивоварство —броварство.
ства;    броварництво, цтва;    пивовар-
ство, ства;  пивоварництво,  цтва.  Пи-
воваренный,   пивоварный —броварний,
броварський,    пивов&рний.    Пивовар-
ении — броварський,_ броварницышй,
пивоварсыкий, пивоварницький. Пиво-
варенный завод —броварня, ні.

Пикантность —пікантність,    ности.    Пи-
кантный— пікантний.

Пикник —гулянка,  ки;  маівка, ки.

Пилерс —пілерс, су.
Лиловой —пиловйй   (Пилсві з^бді).
Пилонасекательный   —  пилозубйльний,

пилозубцювйльний.
Пилообразный— пильчастий,    зубчастий.
Пильня —пильня, ні; тартак, ка.

Пилястра  (архит.) —шлявтер, ра.
Пинок— стусан, на; стусень, сня; штур-

хан, на.   Дать пинок —дати   стусана,

стусня, штурхана.
Пионер, пионерка— піонёр, ра; піонёрка,

ки.    Пионерный, пионерский— піонбр-
ний, піонёрсьвий.

Пипетка —піпётва, ки; крапелънйчка, чки.

Пирамида— піраміда, ди. Пирамидальный
—пірашіідальний.   П и рам и дн ы й —піра-
мідний.

Пирование —бенькетування,   ння;   погу-
ляння, ння.
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П и ровать, пир шествовать —бенькетувати,
балювати, гулйги, бесёдувати, гостй-
тися.

Пироксилин —піроксилгн,  ліну.
Пирометр— пірбметр, ру. Пирометрия—

трометрія, іі.
Пиротехник —піротёхвік, ка. Пиротехни-

ка —піротёхніка, ки. Пиротехнический
—піротехнічний.

Писанный —писаний, мальбваний, мерб-
жаний. Писаная красавица —гарна, як

намальбвана.
Писатель —письмённик, ка. Писатель-

ница —письмённиця, ці. Писатель-
ский —письмённицький, письмёнський.
П исате льство —письмёнництво, цтва.

Писать, написать, писнуть —I) писали,

написати, '- пиыгути; (п л о.х о) —дря-
пати, шкрябати. Писать под диктовку

—писати з голосу; II) (краскам и)
—малювйти. намалюватн, писати, на-

писати.
Пистон — ністбн, на; напёрсток, стка:

капеуля, лі; каНсель, сля.

Писчебумажный —папербвий. Писчебу-
мажная фабрика —папірня, ні. Писче-
бумажная торговля —папербва торгі-
вля. Писчебумажные принадлежности

—писёмне приладдя, прпладдя для

письма.

Письменность (грамотност ь) —пись-

мённість, ности; (литератур а) —

письмёнство, ства;. Письменный —ли-

■стбвний, писёмний, письмбвний, пись-

мённий. Письменный договор —писана

умбва. Письменно —листбвно, листбм,
письмбвно, на, письмі. Письменно от-

вечать —відпнсувати, на письмі від-
повідати.

Письмоводитель —письмовод, да; діло-
вбд, да; пйсар, ря. Письмоводитель-
ство —письмовбдство, ства; діловбд-
ство, ства.

Питание —I) (процесс) — годування,

ння; харчування, ння; жйвлення,
ння; пожив ління, ння; II) (пища) —

поживок, вку; -, спожйвок, вку; пожй-
ток, тку; зажйвок, вку; пожива, ви.

Усиленное питание —збілыпелс і(під-
вилене) харчування. Питание котлов —

нагнічування казанів. Питательность
—пожйвність, ности; трйвність, но-

сти; сйтність, __ ности. Питательный —

жійвний, пожйвний, спожйвний, за-

живший; тривний, нащкуватий. Пи-
тательный пункт —харчовйй пункт.

Питательная вода для котлов —натніт-
на вода для казанів.

Питать —живйти, поживляти,   годувати,

харчувати. Питать доверие— няти віру
кому,    діймати^   кому    віри.    Питать I
дружву— почувати    приязнь.    Питать I

уважение к кому —матн пошану до

кого, мати кого на повазі. Питать на-

дежду —сподіватася, покладати надію.
Питейный —I) питнйй; II) трунковйй.

Питейный устав —питнйй статут.
Питомник— нікілка, ки; садібня,'ні; роз-

садник, ка.

Питье —I) (п р о ц е с с) —пиття, ття; П)
(нредме (г) —напиток, тку; пійло, ла;

питтй, ття, пигвб, ва; напій, пою;

трынок, нку. Годный для питья —пит-

нйй. Годная для питья вода —гожа

вода.

Пища —іжа, іжі; Іда; Ідй; харч, чп и чу

(я?, п м. р.); поясива, ви; пбкорм, му;

корм, му; (вареная) —отрава, ви;

потрава, ви; варево,_ ва. Годный в

пищу — іднйй, істовнйй, іідбмий. Ду-
ховная   пища —духовйй  пбкорм.

Пищеварение —травління, ння. Органы
пищеварения —органи травління. Пи-
щеварительный— травнйй.

Пищевик —харчіввйк, ка; харчовйк, ка.

Пищевой —харчовйй,' стравний, тго-

травний ; Пищевые продукты —харчо-

ві продукта, харчовияа, ни.
Пиэтизм— піетйзм, зму.

Плавание —плавания, ння; (т о л ь к о

о суда х) —плавба, бй Кругосветное
плавание —кругосвітне плавания. Пла-
вательный — плавалышй, плавчий;
плавний. Плавательная перепонка —

плівка, ки; полотенце, ця.

Плавать, —плавати,^ плвватп.
Плавильный —топйльний. Плавильный

завод —гамарня, пі; тонйльня, ні;
рудня, ні. Плавильное искусство —га-

марство, ства; топлярство, ства. Плав-
кий —топкий, розтбпистий. Плавкость
—тбпкість, кости; розтбпистість, то-

сти. Плавление— топління, ння; то-

пления, ння; топленина, ни.

Плавность— плавкість, кости; плавність,
ности. Плавный —плавкий, повільний,
плавний. Плавно —плавко, повілыю,

плавно.
Плавучий —пливкйй.
Плагиат —плагіят, ту.

Плакат —плакат, ту. Плакатный —пла-

катний.
Плакать, плакивать —плаката, голосйти

за ким, по кому; (груб о) —рюмсати,

рібмати. Плаксивый —плаксйвий, пла-

члйвий,  рюмса.

Плакаться, плакиваться —плакатиоя на

кбго, рёмствувати ѵ нарікати на_ кбго,
білкатися, ягалкуватиоя, жаль магги до

кбго, на кбго.
Пламенеть —поломеніти, полуміти, па-

леніти, палата, паяахтіти, палажко-

тіти. Пламенеет —берёться пблум'ям.
Пламенистый   —   поломенйстий,     по-
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лум'янйстий. Пламенно — поломенй-
сто; (п ы л к о) —палко.

Пламень —пблум'я, м'я; пблумінь, меня;
плбмінь, мени; полуміння, ння; (го-
рящих уголье в)— жёврій, рія.
Обняться пламенем —узятися пбл^м'ям
(вогнём). Пламенный —I) полум'яний,
полимінний, пломенйстий;_ И) (жгу-
чий, горячи й) —палвйй, запаль-
нйй (Палка п р о м 6 в а).

План— план, ну. Начертить план— зри
сувати (накрёслити) план. Плановой —

планбвий. П л а н и р овать —плануват и,
складати плани. Планирование —пла-
нування, ння; складання планів.

Планиметрия —планімётрія, іі. Плани-
метрически й —планиметрйчний.

Планировать (об аэроплане)— ши-
ряй, спускатися плавом. Планиро-
вание —плав, ву; тирания, ннд. Пла-
нирующий спуск — пшряння, спуск
плавом.

Плановость —планбвістъ, .вости. Плано-
мерный— планбвий. 1 Планомерность—
плановість, вости.

Пласт— шар, ру; верства, вв; ряд, ду.
Пласт земли при пахании —свйба, би

Пластичность —пластйчністъ, ности. Пла-
стичный —пластйчний.

Пластование —пластування, ння; тіавёр-
ствування, ння; шаруванвя, ння.

Пластовать,-ся,— навёрстувати, ся; навер-

ствувати, ся; пластувати, ся; напла-
стовувати, ся;  напластувата, ся.

Пластовой —пластбвий, скйбчастий, ша-
ровйй, верстовйй.

Плата —плата, ти; заплата, ти^ платня,
ні. Плата по времени —платня від ча-
су. Поштучная плата —платня. від
штуки. Задельная, сдельная плата—
відряідна платня, платня від роббти.
Плата за право торговли —патент, ту.

Платеж —платіж, ж$; вйплата, ти; (п о-
бор) —оплаток, тку. Срок платежа—
платіяший тёрмін. Платеж в рассроч-
ку —оплат, ту. Производить платеж—
гнлачувати, ' робйти вйплату. Нало-
женный платеж— післяплата. Плате-
жеспособность —платоздатність, ности.
Платежеспособный — платоздатний,
платний. Платежный — платіжний,
оплатили. Плательщик— платільник,
ка; п латник, ка; вип латник, ка; пла-
тіжник, ка.

Платить, плачивать —платйти, сплачува-
ти, сплатити кому за що. Платить
наличными— платйти готівкою.

Платный  —  платний.  Платно —платно,

заплатно.
Платформа —платформа,     ми '    (П о л і-

тйчна платформа.  Залізнйч-
на платформа).

Платье — убрання,   ння.    Платяной —

одёжний.     Платяной     шкаф— одёжна
шафа.

Плацкарта— плацкарта,   ти;   квиток   на
місце.

Плач— плач, чу; (х н ы к а н ь е)—рюм-
сання, ння; рюм, му; (громкий)—
лёмент, ту; (с причитаньями) —

тужіння, ння; голосіння, ння; ккя-
л'шня, ння; туя«ба, бй. В плач —у плач,
у сльбзи. Плачевный —плачлйвий,
плачнйй, жалібнйй, журний, смутнйй,
тужлйвий (Смутні о^бставйни).
Плачевно —плачивно, жалібно, смутно,

тужлйво.
Плашмя —плазом,     плазьма,    плйском,

лежма, лігма.
Плебисцит —плебісцйт, ту.

Плева —пліва,  вй;   плівка,   ки;   болбна,
ни.

Плевальник,     плевательница —нлюваль-

ниця, ці; плювачка, чки. Плевальный
—плювальний.

Плевра— плевра, ри? олёгня, ні.
Плеврит —олёгниця,  ді;  ллегёниця,   ці;
. плеврит, ту.

Плевый —мізёрний,   нікчёмний,   пльова-

ний.
Племеніистый —порбдистий.
Племенитый —плідний, плодючий, плод-

лйвий, етшшнйстий.
Племенной —I)  нлеміннйй,  расовий;  II)

■(с к о т) —заводськйй,   племіннйй,   ра-

совий. _

Племя —I) плём'я, м'я; порода, ди; ра-

са, си; II) (род, потомство) —рід,
рбду;   покоління,   ння;   коліно,   на;
нлід,  плбду;  нащадок,  дку;   (с о б.) —

завід,  оду.
Племянник — племенник,    іна;    нёбіж.

божа.  Племянница —•плѳменниця,  ці;
неббга, ги.

Плен —полон, ну; неволя, лі.
Пленительница —чарівнйля, ці.
Пленительность —чарівність, ности; при-

надність,  ности;     знадлйвість, вости.
Пленительный —чарівийй,   принадний,
знадлйвий.     Пленительно — чарівно,
принадно, знадлйво.

Пленка —плінка, ки; плівка, ви; шкурка,
ки.

Пленник —полбнник, _ка; полонёник, ка;
полонянин, на; бранець, нця; в'язень,
зня; невільник, ка. Пленный —полонё-
ний, полонний, бранець.

Пленум —пленум, му; нбвні', зббри. Пле-
нарный —пленірний,  пбвний,   загаль-

ний. В пленарном заседании —на пбв-
них  зббрах.

Пленять, пленить —I) (брать в плен)
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—полонйтп, заполонит, в неволю (в
полон) забирали, узяти кого; II)
(привлек а т ь) —полонйти, заполб-
нювати, заполонйти, надити, прина-
дити, чарувати, зачарувати, прича-

рувати кого. Плененный —лолонёний,
причарбваний.

Пленяться, плениться —полонйтися, за-

полонйгися, зваблятися, звабитися,
зчарбвуватися, зчаруватися.

Плескание —I) нлюскання, ння; хлюпаи-

ня, ння; П) плескания, ння; ляпання,

ння;  ляпбтіння,  ння;  ляпотнява, ви.

Плесна —плёсно,  ллюсно,  плісна.
Плесна —пліснявка, ки; плиснівка, ки

(На язиці в дитйни плісняв-
ка).

Плесневелый —пліснявий, поцвілий, за-

сняділий, брёзклий.
Плесневеть —пліснявіти, цвістй, зацвіта-

ти, снадцти; (о жид к.)—брёзкнути,
забрезкати, цвіллю, мохом братисія.

Плесо —плёсо, са; чистовина, ни.
Плести, плесть —I) плести, запліт&ти,

снувати що; II) (в з д о р) —плескати,

верзтй, базікати, торбчити, теревёни-
ти (Плести, ізаплітати в 6 с у.

Плетёш т а к ё, що все селб
буде   сміятися   з   тебе).

Плетень —пліт, плоту; опліт, лбту; за-

пліт, лбту; тин, ну; загорода, ди; ого-

рожа, жі; ліса, си. Род крыши на

плетне —остріг, гу; острішок, шка.

Ставить плетень —тинйти, ся.

Плеть —I) батіг, тога; пуга, ги; (из ко-

жи) —канчук, ка; малахайка, ки; кар-
бач, ча; бич, ча; нагайка, ки, гарап-
ник, ка.

Плечистый —плечастий, нлечйстий.
Плечо —плече, ча; рам'я, м'я; рамено,

на.
Пловец —плавёць, вцй; плавал, ча; пла-

вбк,  вка;  плив^н, на.

Пловучесть— плавучістъ, чости.
Плавучий — плавучий, наплавнйй

(Наплавнйй  міст).
Плод —I) (результат, п р о и з.в е д е-

н и е, п о с л е.д с т в и е) —плід, плоду;

вйплід, лоду; вйтвір, вору; II) плід,
плбду^ овощ, ща. Садовые плоды —са-

довина, ни. Огородные плоды —горб-
дина, ни. Осыпавшиеся плоды —пада-
лица, ці; падалишні груші, яблука,
то-то.

Плодить —нлодйти,   впило дяіуватн,   роз-

вбдити кого, що.   .

Плодиться —плодйтпся, виплбджуіватися,
вочйтттгя 1.  вестйся.

Плодовитость —плідність, ности;  плодіо-

чість, чости; родючіеть, чости. Плодо-
витый —пліднйй, плодточий,  родючий, I
сіменйстий,   ряснйй.   Плодовый —пло- I

довйй, овочёвий, овощбвий. Плодовая
оболочка —плодова оболочка. Плодо-
вито —плідно, плодюче, длодлйво, ро-

диче.                                -    ■

Плодоносить —родйги, плодйти, овочу-

вати.

Плодоносный —плідвйй, плодючий, пло-

довйтий, родкіщий (Зацвітёвесна
живою красою, д я к р а I н а

славна споконвіку родющою

землёю).
Плодопеременный —плодозмінний.
Плодородие —плодючість, чости; родю-

чість, чости; буйність, ности.

Плодотворный —плодотвбрчий.
Пломба —пломба, би.
Пломбир —пломбір, ру.

Пломбирование (зубов, в а г о п о в) —

пломбування, ння.

Пломбировать, -ся —пломбувати, ся. Плом-
бированный —пломббваний.

Пломбировщик —пломбар, ря; шпакляр,

ра.                     ч
Плоский —I) плоский, пласкйй, плюску-

ватий, плискбватий, улогий (У н ь б г о

плбске чолб. Плескатий як

кбрж); II) паскудний, безсорбмний.
Плоско —I) плоско, пласко, плискува-

то, плискбвато, улбго, рівно; И) па-

скудно,  безсорбмно.
Плосковатость —плискуватість, тости.

Плоскогорье —узгір'я, р'я; височина, ни;

високорівня, ні. Плоскогорный —пло-

скозігірний,  високорівневий.
Плоскогубцы— пласкогубці, ців; обцёнь-

ки, іньок.
Плоскость —I) плбскість, кости; плас-

кість, костищ II) плбща, щі; площина,

ни; площовйна ни. Наклонная плос-

кость —похйлість, лости; косогір, го-

ру. Боковая плоскость в многогранни-

-ке —грань, ни;  гранка, ки.

Плотина —гребля, лі; гать, ти; загата, ти.

Плотинный —грёбельний, греблянйй.
Плотник —тёсля, лі; тесляр, ра; тес-лик,

ка. Плотничать —теслювати, тесляру-

вати, майструвати. Плотнический —

тесёльський, теслярський, майстер-
ський. Плотничество— теслйрство, ства;
тётлргиство,  ства.

Плотный —I) fc*H ы й) —щільний, стй-
слий, густвй, напрѵгий, дебёлий (Ті-
сно збйта itfna людей); II)
сплошной, без промежутков)
—щільний, густйй; III) (о человеке

и животных) —дебёлий, гладкий,
грубйй, тілйстий, огряднйй. Плотно —

I) (сжат о)— щільно, стйсло, збйто,
дебёло, твёріо- IT) Ссплопп.,
без промежутков) —: щільно,
щйтно, тісно, прйкро, патентом.

лоть —плоть,  ти;  тіло, ла   (Б и й  п о-



клони і плоть старёчу усми-
ряй).                   ,                           ,.

Плохо— погано, зле, кепсько, недобре,
негарно, негаразд; (о тв ратит е лѵ
н о)— рйдко, паскудно. Делать что-либо
плохо —робйти щось абйяк, негаразд,
не до ладу, не до діла, не до пуття.

Плоховат.ый — поганёнький, поганкува-
тий,  кёпськенький, абвякий. '   __

Плохой (дурно и)— поганий, лихВД, ле-
дачий,  ледащий,  недббрий;   (сквер-
н ы а)—кёпський,     злйй;       (худо п,
в е т х и й)— благвй, плохйй, невірний,
мізёрний,    нуждённий;    .(хилый)—
хйрний.       хирённий;       (мерзки й,
дрянно й)— мерзённий,    пасвудний,
паршйвий;    (н и к у д ы ш н ы и)— інк-
чёмний, педоладвій, негодящий. Пло-
хой работник— поганий, ледачий, него-
дящий  робітнйк.   Плохая   вода— него-
жа (недобра) вода. Плохое здоровье—
лихё, плохё здорбв'я. Плохие вести- т

недббрі   (погані,  лпхі,  вёпські)  вісті.
Плохое    исполнение— недоладне    (не-
вдале) виконання.    Самый    плохой—
послід.ущий,    найгірший,    найпогані-
шнй.

Площадка —I)   майданчик,   ка;   плацик,
ка; площадка, ки; поміст, мосту; (т о р-
г о в а я)— торяадк, жка; II) (лестни-
цы)— площадка, ви; ганок до вагону,
прйсінок; III) (для перевозки)—
площади а,  биндіот,  га.

Площадной— I)    майданний,    плацовшй:
II)   (непристойны й) — базарний,
в^личній. Площадная брань— базарна,
вуличня лайка.

Площадь— I) майдан, ну; плац, цу; П)
(п л о с к о с т ь) —плбща,   щі;   площи-
на,    ни;    Ш)    (г е о м.)— плбща,    щі
(Плбща т р и к у т н и к а).

Плут— I) ^шахрай, aft; шахрун, на; кру-
ти, тія.

Плутня   (чаще   мн— плутни) — кру-
тая, ні;  вйкрутні, нів;  (мошенни-
честв о)— шахрайотво, ства; плутня,

ні.
Плутовать, сплутовать— шахрувати, зша-

хрувати, шахраювати, зшахпаговати.
махбрити, змахбрити, хитрувати, зхи-
трувати.

Плутовский —по-шахр4йському, по-кру-
тійському, по-махлярському; таахрай-
ським, крутійським, махлярським,
ошукансъким рббом. Плутовской— гаа-
храйський, крутійський. махдяпський,
ошуканський. Плутоватый— крутіюва-
тий, птахраговатнй, хитруватий.

Плутовство —шахрайство, ства; крутій-
ство, ства; ошуканство, ства.

Плывѵчесть —плйвкість, кости; теіфгість.
чости.

Плывучий— пливвйй, текучий.
Плюгавство, плюгавость— I) плюгавство,

ства; плюгавість, вости; поганство,
ства; П)(невзрачноет ь)— мирпга-
вість, вости.

Пляж— пляж, жу; коса, си.
Пляска— танець, нця; танок, нка. Пля-

совой— танёчнйй, танковий,  танцюри-

стий.
Пневматика— пневматика, ки. Пневмати-

ческий— пневматичний.
По— по кому, по чбму (П о с в і т л о н ц і

ходить. По горі вівчар вівці
ганяе. Хвйляэ йде по воді. 11 о
дорбзі— жук.   Не   по   вблі  на-
ш і й ч к н и ш. О б у х о м п о г о л о ві).
Пойти   по  миру— пітй з торбами, по.-
лідвіконню. По всему свету— на ввеоь
світ по всьбму світу. Итти по улице—
йтй вулицею. Ехать по  железной до-
роге— іхати палізнйцею. Переслать  по
почте, по телеграфу— переслати пбпі-
тою   телеграфом.   По   приказанию,   по
декрету— з наказу, за наказом,, за де-
кретом.  По  поручению— з доручення,
за дорученням. По ошибке— пбмилкого,
через 'пбмилку.   По   этому   случаю— з
ціеі  нагбди.    По    случаю— випадком.
По   требованию— на  вимбгу.   По   при-
нуждению— з   примусу,   з   принуки.
По своей воле— з своеі вблі, своею во-
лею  По болезни— через хорббу, за хо-
рббою. Получить по счету, по ордеру—
одёржати  на  рахунок,  на  ордер.   По
общему согласию— за епшьното Згбдою.
По течению— за водою, уплинь за во-
дою   По моим  наблюдениям— за моім
спостерёженням. По моей теории— на
мою  тебрію.   По   теории— за, теотлего.
По   моему   мнению— па   мою   думку.
По вкусу— до смаку. По отношению к
ному, к чему— що-до кбго, що-до чого.
Плакать по ком— плаката за ким. По
истечении   срока— по   скіпченні   тёр-
міну.

Побагроветь— побагряніти, почервонгм,
побагрянішата, ночервонішати.

Побаиваться— боятися, трбхи поббюпа-
тися, опасуватися кого, чого.         .

Побаливать— побблювати, боліти трохи,
часом СП о б о л ю R г о л о в а в й о г о ).

Побалтывать— I) бовтати, колотити, збов-
тувати, сколбчувати що; II) (по г о-
в' а р и в а т ь)— нолёйкувати; ІИ) ба-
лакати,' белькотати, белькотіти (Д и-
іт й н а почин а е  белькотіти).

Побарахтаться— поббрсатися, пововтузи-
тися, попручатися, поборюкатася.

Побаять— побалакати, логомоніти.   _

Побег— I) (бегство)— утсча, чі: упчка,
чки; утіканка, ки; утік, утеку; утека,
ки;   (действ.)— тікання;  II)   (отро-
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сток)— пагін, гону; пагонець, гінця;
лагінов, нка; паріст, росту; парость,
ти; нарооток, тка; живёць, вця. Пу-
скать побеги —пароститися, пускает

(вигапйги) пагони, парости.

Побегушки —побігёньки, ньок; иобіганки,
нок. Мальчик на побегушках —побігун,
на; побігач, ча; попйхач, ча.

Победа —перембга, ги; подуга, ги; звитй-
га, ги; звитяжство, ства.

Победитель,-ница —перембжець, жця; пе-

рембжниця, ці; переббрець, рця; пе-

реббрниця, ці.
Победнеть —побіднішати.
Победный — перембжний, звитяжнші,

звитявький.
Псбедный (горемычны й) —побідён-

ний.
Побеждать, победить —персмагати, пере-

могтй, змагати, змогтй, дужати, боро-
ти, поборбти, брати, взяти гору над

ким, над чим (Перембга на еко-
и и м і ч н о м у (р р 6 и т і). Победить
страх —перемогав, подужати, подолати

страх.

Побездельничать— побайдикувати, поле-

дарювата.

Побелка —побіл, лу; побілення, ння; бі-
лування, ння; побілування, ння; (и з-
весть ю) —вапнування, ння.

Побережье —поберёяшя, жя«я; надбе-
режжя, жяся; узберёямкя, яаяш; <п о-

р е ч ь е) —поріччя, ччя; узріччя, ччя;
(морское) —узмор'я, р'я; примбр'я,
р'я; надмор'я р'я.

Поберечь— I) поберегтй, приберегай; (п о-

ж а л е т ь) —пожалувати, лошанудзати

що, чбго; II) поберегтй, постерегтй, до-
глянути, попильнуватн когб, що. _

Поберечься —поберегтнся, постерегтйся,
попильнуватися, логлядітися.

Побеседовать— порозмовляти, погомопі-
ти, поговорили, побалакати з ким, про
що.

Побесить —подратувати, посёрдитн коіб
чим.

Побеспокоить —нотурбувати, поклопота-
ти, потрудйти кого. Позвольте вас по-

беспокоить —-дозвольте вас нотурбу-
вати.

Побеспокоиться (п о т ре в о ж п т ь с я) —

потурбуватися (трохи). Побеспокоить-
ся о ком,, о чем (позаботитьс я) —

потурбуватися, поклопотатися ким,

чим, про кого, про щб і(П о к л о п о-
ч е ш с я своею б і д б ю, і легче
от а; не).

Побиваться, побиться —I) побиватисл,
бути побйтим, , вйбптим; II), (раз-
битье я) —побйтися, потовктйся, по-
трощйтися; Ш) (с к е м) —- побйтися.
Побиться об заклад —заставитися, за

ложйтися, закластися з ким на що.

Побираться — сгарцювати, жёбрати, по-

підвіконню  ходйти.
Поблагодарить, поблагодарствовать (к о-

г о за ч т о) —подякуватн, поспасйбіти
кому за що і па чбму (Подякува-
тн кому за хліб, за сіль).

Поблажать —потурати, попускает ком^
(Ж і н ц і не п о т у р а й, б о лихо

б у Д е).
Поблажка —Г) потур, ру; потурання., ння,

попуск, ску; попуст, сту.

Поблажливый— поцускливий.
Побледнеть —збліднути, побліднути, збі-

літи, побіліти.
Побледнелый— I) зблідлпй, поблідлпй,

збілілий, побілілий; II) (техн.) —збля-
клий.

Поблекнуть —побл/пшути, зОлякнутп, по-

линяет, пополовіти, споловіти, вйцві-
сти (Чорні брбви полиняли);
(увянут ь) —зів'янути, змарпіти, по-

марнітп (П о м а р н і в з б в с і м ч о-

л о в і к).
Поблескивайте —поблйокування, ння.

полнев, ску; (вилйокування, ння; ми-

готіння, ння.

Поблизости —поблизу, поблйзько, блйзь-
ко.

Побогатеть— побагатшати,   побагатігаатп.
Пободриться —побадьбритися.
Пободрствовать —попильнувата, не по-

слали.

Побоище (битва) —бойовйще, ща; бій,
бою; побій, ббю.

Поболеть —поелабувата, похорувати, но-
хворіти, полёжати, прилёясати трохи.

Поболтать —I) (ж и д к о с т ь) —поббвта-
ти, поколотйти; II) (ногами) —похп-

литати, помота-ти, помотляти, потелі-
лати; Ш) (с к е м) —побалакати, поба-
зікати, потеревёнитп, поляпати язи-

ками   (з  ким).
Побормотать — помймрити, побубоніти,

поясебоніти, похарамаркати, побурмо-
тати.

Побочный —I) (боковой), — узбічний,
побічний, бічпйй, боковин; П) (сто-
ронний, не идущий к дел у) —

сторбнній, побічнии, забічний. Побоч-
ное обстоятельство —стороння річ, сто-
рбнні обставши. Побочно —сторонбю,
побічно.

Побранить— полаяти, нала'яти, носвари

ти, покарта.ти, пошпётити когб, погрй-
мати на кого.

Побраниться с кем —полаятася, перела-
ятися, посварйтися, погйркатися з

ким.

Побранка —лайка, ки;  сварка, ки.
По-братски — по-братёрському, по-бра-

тёцькому, братёрськи, братёцьки.
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Побрить,-ся —вйголити, ся; підголйти, ся;
вибрити, ся.

Побрюзжать — побурчати, побуркотіти,
поворкотіти.

Побудительный— спонукальний, спону-
кливий, підгінний.

Побуждать, побудить кого к чему— спо-
нукувати, спонукати, спонукати, під-
гбнити, підігнати, підбудясувати, під-
будити,     примушувати,     примусити,

- змушувати, змусити когб до чбго й
на' що; (воспламенят ь) —запали-
вает, запалйти кого д;о чбго й на щр.
Побуждаемый— слону куваний, підго-
нений, підохочуваний.

Побуждение— I) (д е й с т в н е)— спону-
кування, ння; підгбніння, ння; під-
о'хбч'ування, ння; II) (побуждаю-
щая причин.а) —спонука, ки;,(по-
о щ р е н и е) —підгін, гону; прйзвід,
воду; нідохбта, ти.. Из каких побуж-
дений —з яййх мотйвів.

Побывать где, у кого— побувати де, у
кого; (навестить) —навідатися- ку-
дй,  до  кого,  відвідати кого.

Побывка —побування, ння.
Повадка— I) унада, ди; звнчка, чки;

II) (манера) —удаль, ли. Повадкий,
повадливый —ун&дний, унадливий. По-
вадный— I) .. ласий (Л & с и й шма-
ток); П) підлёсливий, улёсливий. По-
вадно —унадно, унадлнво.

Поваживаться, повадиться —I) унаджува-

тися, унадитися, понаджуватися, по-

надитися, занадитися, принаджува-
тися,  прииадитися  до  кбго,  до  чбго,
В   ЩО;

Поважничать —попишатиея, попишнйти-
ся ѵ повелич&тися, лочванитися, по-

брйшкати; (хорохорясь) — пого-
рогжитися.

Повалить —I) (повергнут ь) —повалй-
ти, звалйти, зава лиги; II) (пойти
м а с с о й)— по*валйти, вальнути, суяу-

ти,  пос^нута.
Повально —усі до одного, (геть) чисто

всі; (г а л.) —громадно.
Повальный —I) (о болезни) —пбшес-

ний. Повальная болезнь —пбшесна
хорбба; пбшесть, сти; помірок, рку;

повітря, тря (М і-ж робітнпками
пішов   великий   пом-ірок).

Поваляться —покачшгися, ловалятися, вй-
качатися, вйвалятися.

Повар —кіухар, ря; куховар, ра. Поварен-
ный —кухённий, кухов,арсышй. Кухон-
ное искусство —куховарство, ства; ку-

харство, ства. Поварня —куховарня,
ні; кухня, ні; пекарня,, ні. Поварской
—кіухарський, куховарський. Повар-
ство —віухарство,    ства;    куховарство,

ства. Поварничать— вухарювати, кухо-

варити, кухарити.

Поведение —повбдіння, ння; поведінка,
ви; повбдження, ння. Он хорошего по-

ведения— він добре поводиться, він
шануеться. Дурное поведение —погане,

неотатёчне повбдясення, погана псюе-

дінка.
Првек —повік, до віку, пови віку, до

с#ду-вшу, до світ-сбнця, навіки, на

бёзвік.
Повелевать, повелеть —I) (кому ч т о) —

веліги, звеліта, повелівата, повелітп,
загадувати, ,загадати, наказувати, на-

казали кому що; II) (кем) —панува-
ти над ким, обладувати ким.

Повеление —повелшня, ння; веління,
ння; наказ, зу; рбзказ, зу; загад, ду.
Повелительный — владний, приказб-

вий, наказнйй. Повелительное накло-

нение (г рам.) —приказбвий (вольовйй)
спосіб, собу. Повелительно —владно.

Поверенный —вірник, ка; повірник, ка;

(го р в д.) —повірений. Поверенный в

делах —повіБений на справи.

Поверка —звіряння, ння; перевіряння,
ння, перевірка, ви (Перевіряння
рахунків). Переверка часов — зві-
ряння годйнника. Поверочный —пере-

вірчий, ревізійний, контрольний. По-
верочное уведомление —перевірче по-
відомлення.

Поверстный —відверстовий, від верствй.
Поверстная плата —плата від верствй,
відверстбва плата. Поверстно —від вер-

ствй, на верствй.

Повертеться —повертітися,   покрутйтися.
Повертывать, повернуть —повертіти, по-

вернута, обертати, обернута, крутну-

ти що. Повернутый —повёрнений, по-

вёрнутий, обёрнений, обёрнутий.
Поверх чего —зверх; поверх, наповёрх,

верх чбго, по-над чйм.
Поверхностность — поверховість, во-

сти; позверхбвість, вости. По-
верхностный (неглубоки й) —повер-

хбвий, позверхбвий; (беглый) —по-
біжний; (внешний) — зовнішній,
звёрхній. Поверхностный взгляд —

позверхбвий, наглиббкий погляд. Раз-
рез поверхностный —неглибокий роз-
різ. Поверхностно — новерхбво, по-

зверховно, звершёчку, поверхах; (б е-

г л о) —побіжно.
Поверхность —поверх, ху; ловёрхня, ні

(Озирав  повёрхню   царства).
Поверять, поверить —1) (проверять

ч т о) —перевіряти, перевірити, звіря-
ти, звірита що (Стали на тому,

щоб перевірити грбпіі);, (ко-
г о) —певевіряти, ревізувати кого (Р е-

в і з у в а т и к а с у, д і л а) ; II) і(в о м у
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ч т о) —звірйти, звірити кому що, зві-
рятиоя, звіритися перед кнм, кому я
чим (Все на и ё і з в.і р я в); III) (к о-

м у в ч е м) —повіритн, пійняти ві-
ри, віри датп кому в чім (О с т а н н і й
раз повірив у борг).

Повеса —гульвіса, си; гультяй, яя; джи-

дун,  на,.
Повеселеть — повесе літи, повеселішати,

звеселіти, звеселйтися   (У н а с т р 6-
хи   повеселішало   телёр).

Повеселиться —довеселш.тися,   побавити-
ся, погуяйти, звеселмгпся.

Повествование (р а с с к а з) —оповідання,
ння; розповідь, ди; бдовідь, ди; цб-
вість, сти. Повествователь,-ница —опо-

відач, ча; оповідачка, чки. Повество-
вательный —> оповідалышй, розповід-
ний, повістёвий.

Повестка —повістка, ки;    оповістка, ки;

об'йва, ви.
Повечереть   (без л.) —повечоріти,   звечо-

ріти, завечоріти, обвечоріти, на вѳчір

повернули    (Звечоріло,   ніч   за-
х 6 д и т ь,   міісяць   з   хмари   не

в и х б д и т ь).
Повздорить —посваритися,   посёрдитися;

(в у л ь г а р.)— погйркатися     з     ким
(Т а к і    п р и я т е л і —т а й    п о с ѳ р-

д и л и с я).
Повздыхать —позітхати за ким, за чим.
Повивалка —повитуха, хи; сповитуха, хи.

Повивальник —повивач, ча; сповйвач, ча.

Повивать,    повить —I)    (пеленать) —

сповивати,    сповйти    кого    в   що  й
чим; II) (б а б и т ь) —бабувати, бабити
в кого.

Повидаться —побачитися, зобачитися.
Повидимому —як ^вйдно,  вйдко,  як  ба-

читься, як здаеться, здаёться, видно,

видимо,  дёсь,  либбнь.
Повиливать    (уклоняться ^от    ра-

бот ы) —віднйкувати,     відмйкуватись
(від роббти), виляти, відвилшвати.

Повинить (м н о г.)— обвинуватити, пови-

нуватити, новинНти, пообвинувачуваси
кого, в чому, за що.

Повиниться —признатнся (до впни), по-

винится  кому в  чому.

Повинная —визнання пбмилки, признан-
ия до вини. Принести повинную —по-

винйтися,   признатися   до   вияй,   по-

каятися.

Повинность —I) (натуральна я) —від-
буток^тку; відб^ча, чі; (денежная)
—повйнність    ности;    податок,    тку;
(мн.) —податки, ів; оплатки, ів. Воин-
ская    повинность —військова    повйн-
ність, военний відб^ток.

Повинный —I)   (виноват ый) —винува-

тий, внйний у чому   й чому; II) під-

лѳглий,   покірний,   покірливий,   слух-

няний.
Повиноваться кому —коритйся, скоряти-

ся, підкорятися кому, чому, сдухати-

с-я кого, лослухати коігб, підлягати
кому. Быть подчиненным кому —пшд-

лягати,  біути підлеглим  кому.

Повиновение —послух, ху перед ким,

перед чим; слухняність, ности до кого,

•до чого, перед ким, чим; слухання

кого, чого; покора, ри ком^, чому.

Повладеть —поволодіти ким, чжм.

Повладычествовать —попанувати, • пово-

лодарювати.

Повластвовать —повладувати, попанува-
ти, поволодарюваги.

Повлачить —поволочили, поволоктй, по-

тягтй що. Повлачить жалкое существо-
вание —поживотіти, понвдіти; (дол-
г о) —попонйдіти.

Повлечь —I) (сило й)— потягтй, пово-

локли. Повлечь за собой последствие

— спричинитися до чого. Повлечь к

чему —повабити, потягтй. до чого, за-

кортіти кого й коми до чого (3 а>
кортіло йоги до цього діла.
Закортіло й о м у заглйнути в

хат у).
Повлиять —вплинути, подіяти на кого,

на що   (Вплинути на п о д 1 і).
Повод— I) (у лошади) —пбвід, вода;

(мн.) —поводи, ів; повіддя, ддя; II)
привад, воду; прйзвід, воду; причина,

ни; прйключка, ки; зачіпки, ки. По
какому поводу —з якбго приводу, з

якбі причини. По этому поводу— 3

цього приводу. По поводу чего —з при-

воду чого. Без всякого повода —без
жадного (ніякого) приводу, без жад-

но! причини. Повод к чему —прйвід до

чого    (давати, дати).
Поводарь, поводатарь —поводир, ря; по-

водатар, ря; провожатий, ого (Т о р-

бинками обвішаний й о г 6
п р о в о ж а, т и й).

Поводить, повести, повесть —I) (кого,
к у д а) —поводите, -повести кого куда;
(сил ой) —провадитн, попровадити,

потягтй кого, куда; (ч е м) —повбдитп,
повести, рушати, рушити (чим) (П о-

вів о чим а). Повести (повесть) дело

—повести справу. Повести борьбу —

почати боротьбу з жим, з чим. Повести
себя —повесятся, повести себе; (х о-

р о ш о) —пошануватися. Повести к
чему .(привести) —привести, произ-

вести: до чого. Это ни к чему не пове-

дет —не ні до чого не призведё.
Поводок —пбвідь, води; пбвінь, ни.

Поводырничать —поводирювати,    ходйти
(б)'ти) за поводиря.

Повозиться с кем, чем —попбратися коло



Повозка 278 Поглумиться

кбго, чого, поморбчитися 3 КИМ, 3 чим
і коло кого, чого (Поморбчився
я з тіею справою).

Повозка —віз, воза; візок, зка; (кры-
т а я) —б$да, ди; будка, ки; балагула,
ли; (для возки земли, песк у) —

грабарка, ки; каламажка, ки. Рессор-
ная повозка— ресбрка, ки. Двухколес-
ная —біда, да.

Поволноваться (побушевать) —по-

хвилювати; (побеспокоитьс я) —

похвилюватися.

Поволочиться —I) потягатися, поволочй-
тися; И) (за к е м) —полицятися до
кбго, поженихатися з ким.

Поворачивать, поворотить —I) повертатк,

вериути, поверну ти; (в сторону,
назад) —завертати, заверну ти, звер-
тати, зверігути. На весну поворачивает
—на весну кладётьея, вёрне. Повора-
чивать в свою пользу —на свою рут
навертати. Поворачивать по своему —

навертати, наворочати на своё, на свій
рбзум; -II) (что куда, вокруг
ч е г о) —вернути, обертаги, обернута
що кудй, навкбло чого, круг чбго.

Поворачиваться, поворотиться —поверта-
тися, повернутися, обертатися, оберну -

тися, завертатися, завернутися. Пово-
ротиться к кому спиной —повернутися

(завернутися)  до  кого  плечйма.
По-воровски— по-злодійському, як злодей.
Поворотливый —I) меткий, повороткий;

II) мотбрний, повороткйй, поворбтнп-
ця (о б щ. р о д а) (I м е т к й й, п о в о-

роткйй ціп підскакуе, лютур,

сніп розкйдатдий катуе).
Поворот —I) поворот, ту; зворбт, ту; по-

ворбтка, ки.; II) воротгя, ття (G к а-

я т т я, та нема, в о р о т т я).
Поворчать —побурчати, помурчати.
Повреждать, повредить, -ся —• шкбдитп,

пошкбдити, ушкбдити, зашкбдити,
псувати, ся; тгопсувати, ся; (о здо-

ров ь е) —зашкбдити, завадити (здо-
ров 'ю (П і д н я в в а ж к ё та й з а-

шкбдив сам собі).
Повреждение —шкода, ушкбдження, ння.
Повременный —часбвпй, часом. Повре-

менное издание —періодйчне видання.

часбпис.
Повседневный — щодённий, повсякдён-

ний. Повседневно —щодённо, що-днй,
по всяк день (Для щодённого
в ж й т к у).

Повсеместный — повсгодний, усюдниіі.
Повсеместно —повсюди, всіоди, скрізъ,
по всіх усібдах.

Повстречаться —зустрітися,   здйбатися.
Повторение —повтбрення, ння. Повтори-

тельный —понбвний, повтбрний. Повто-
рительно —понбвно, повтбрно.

Повторять, повторить,-ся — повторяти,

повторйти, ся; поновляти, поновйти,
у друге казати, робйти що; (приго-
варивать) — приказувати, примо-

вляти; (з а к е м) —проказувати, прока-
зати.

Повыжать —вйдавити, вйкрутити, лови-
кручу вати.

Повыкармливать —повигодовувати.
Повырубить —вйрубати, повирубати, по-

вирубувати {В агат о л icy булб,
та повірубували. Вйрубалн
г е т ь ч й с т,о все).

Повышать, повысить, -ся —підіймати, під-
німати, підняти, піднбсити, піднёсти.
Повышаться в цене —піднятися, піднё-
стися в ціні, .цінбю. Повышать голос —

підіймати голос.

Повязка —I) пов'язка, ки; II) (голов-
ной у б о р) —пбв'язка, ки.

Повязывать —зав'язувати, _ аирв'язуватц,
вив'язати що (Як вив'яже го-

лову новбю Х'усткою, то на
все се л 6).

Повяли ть —пов'ялйти.
Повялый —пов'ялий, зівялий (Сёрце

з і в'я л е).
Поганець —поіганець,   нця:   паскуда,  дп.

Поганить —логанити, ласкудити, гйдити.
Поганый —поганий, паскудний, мерзё-

ний,  плюга-вий.
Погань —пбгань, ни; паскудство, ства,

нечисть, сти; мерзбта, ти (Р і з и а

пбгань завелась у^хаті).
Погашать, погасить —I) гасйти, логаойти,

загасйти; II) вгамбвувати, вгамуватп,

утихомйрювати, утихомйрити. Пога-
сить вексель —вйплатити, оплатйти
вексель.

Погибать, погибнуть —кйнути, погибати,
загибати, загинутв, папшути, про-

пасти, зігинути, занапаотйтись, вапрст-

паститись.

Погибель —погйбіль, бели; загйбіль, бе-
ли; загшг, ну; страта, ти; - згуба, би.
Погибельный —зг^бний, загубний. По-
гиб л ый —пропащий.

Поглазеть —поглядіти, лодивйгися, гави
вйтрішки половйти.

Поглощать, поглотить —I) глитати, логлй-
нути, ковтати, ковтнути, проковтнути.
Поглощать пищу —глитати стр&ву,
харч; II) втягувати, вбир&ти (В б и-

рати воду). Поглощать теплоту —

вбирати теплоту.

Поглощение —I) глитання, ння; ковтан-
ня, шгя; II) втйгування, ння; вбиран-
ия, ння.

Поглумиться —поглумйтися, поглузувй-
ти, покепкувати, насміятися з кбго-ѵ

над ким   ((3 н а ю вашу с л & в у —
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поглузують, покепк^ють тай
кйнутьпідлаву).

Поглядывать —I) поглядати, поэирати на

кого, що (На с 6 и е ч к о и о г л я-

дае); II) доглядати, наглядати, нави-

рали за ким, чим (Доглядай і
8 а м о і м и д_1 т ь м и. Назирай ча

м о і м садком).

Погноить,-оя, —погпоіти, згноіти, ся.

Погнои —ПОГИІЙ,   б|Ю.   "

Погнушаться — погрёбатн, ногидувати.

попйдитись, побрйдитпсь, погордуватіі

ким, чим (Погребали моім ііі-
б Q м-с х л зло. П о г о р д у в а л я і;о-

з а к б м молодим).
Поговаривать —гомоніти, балакати, пого-

вбрювати, подёйкувати (I т а к л то д и

вже   гомонять   про   нас).
Поговорить —поговорйти, побалакати, по-

розмовляти-, погомоніти. Поговори мне!
—ти добалакаешся!

Поговорка— I) розмбва, ви; балачка, чки;

II) прйказка, ки; прислівя, в'я; прй-
мовка, ки; III) чутка, ки; поголбска.,
ски; помбвка, ки (Провбвкапо-
м б в к а, а в о в к у хату).

Погода— погода, ди; година, нп. Хоро-
шая, приятная погода —година; гарна,

дббра, хорбша годйна\ Дурная, не-

настная погода— негбіда, ди. Снежная
погода— сніговйця, ці. Сухая, ветряная

погода— суховітриця, ці. Настала хо-

рошая   погода —на годйні  стало.

Погодливый— негбдяний, непогожий.
Погодно —на рік, річно, щорічно.
Погодный— роковйй,  годовйй,   річний.
Пого ж и й  (только   о погод е)—погб-

жий, ясййй, сбнячний, годиняний.
Погонный —повздбвжний.

Погоня— погбня, ні; гони, ів; здогін, гбяѵ;
гонитва,  ви.   В   погоню— на'  здогін, "в
догін, в погбню.

По-городски — по-горОдянсъкому,    по-мі-
щалському.

-Погосподствовать —попанувати,     пропа-

нувати.

Пограбить— пограбувати,   ногарбати,   за-

гарбати, пошарпати кого, що.

Пограничие— узгранйччя,  ччя:    прнкор-

дбння,    ння.    Пограничная    полоса—

прикордбнна  (узгранйчна)  смута.

Пограничный— узгранйчний,  прикордбн-
ний, помёжний, обміжний.  Погранич-
ный знак— копёць, пця.

Погребать,   погребсти,  погрести— ховати,

поховати, хоронйти, похороийти.

Погребение— похорон, ну; ховання, ння;

пбгреб, бу.
Погребной— погрібнйй, льоховйй, склепо- I

вий.                                                          і

Погрезить.-ся— помарити, ся; привер.этй-
ся; помріяти.

Погрешение— погрішення, ния; пбмил-
ка, ки; хйба, би.

Погрешительность —помгільність, ности;

помнлкбвість, вости.

Погрешность —бгріх, ху; пбмилка, ки;

омилка, ки; хиба, би.
Погреметь— погриміти, млю, м'йш; по-

гримотіти, чу, тйш, тйть; погуркаги,

погрыкати, погртокотіти, чу,   тиіп, тйть.
Погромлять, погромить —розбивати, роз-

бати, порозбивати, руйнувати, ігоруй-

нувати, плюндрувати, сплюндрувати,

спустошатіг, спустбшити.
Погром— руйнувашін, пня; руша, ни;

сплюндрування, ння; слуетбшеипя,
ння; погром, му.

Погружать, погрузить.-ся— 1) занурюва-

ти, зануряти, занурити, ся (Глйбо-
к о занурюеться мій плуг у

землю): <в в о д у)— опуькаЪг, ся;

поринати, порйнути, впірнати, впірну-
ти, затопйти, ся; потопйтися; II) на-

вадаувати, ая; накяасти куру, понакла-

дати, навантажити, наладбвувати.
Погружение —занурювання, ння; зану-

рення, ння; опускания, ння; потопан-

ня, ння.

Погрузлый— загрузлий,  затоплений.

Погрузка —навантаження, ння: иаванта-

жування, ння; наладування, ння; на-

ладбвування, ния. Погрузочно-нагру-
зочный  пункт— вантажня, ні.

Погрустить— поягурйтися, посумувати,
потужити.

Погрязать, погрязнуть— I) грузнути, по-

грузнути, загр^знути; ІГ) тонути, зато-

ну ти, затопйтися.
Погрязлый— загрузлий, застряглпй.

Погрязнеть — покалятися, побрудніти,
забруднйтися.

Погублять, погубить— губйтп, погубити,

загубйти, згубйти, збавляти, занапа-

щати, запропащати, занапастйти, з еві-
та звестй, смерть заподіяти.

Подаватель— тгодавйльник, ка; подавал,

ча; подавёць, . вця. Подавательская
кніига —книга подавців.

Подавлять, подавить,-ся— I) подушува-

ти; подушити, душйти, чавити, задѵ-

шити, мізчйти, помізчйги; Ж) пригнічу-

вати, пригнітати, утискали, приголбм-
пгуваяк ІГІ) подавйттгоя, уідавши-

ся, давйтлся.
Подавно— поготів, тим більш, потому

(Т и не в н а е ш, а я й потом у).

Подарок— дарунок, нка; подарунок, нка;

гостинець, нця; даровйзна, ни; пода-

рок, рка; (при сделках) —порука-

віишне; (на па мять)— памятна, kit.
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Подарочны й —подару нковий, гостйнце-
вий, подарковий.

П о дате ль, по дательн и ца —подавальник,
ка; подавальниця, ці; подавал, ча; по-

давёць, вця.
Податливость —згідливість, вости; схйль-

чивість, вости. Податливый —схйльчи-
вий, слухняний, згідливий, несперёч-
ливий.

Податной —податнйй, податкбвий. Подат-
ной   инспектор —податнйй інспёктор^

Подать —подать, ти; податок, тку; данй-
на, ни; бплатка, ки; . (с^ душ и) —по-

душне; (с дыма) —подймне; (с кры-
ш и) —верховё; (с труб ы)— тздмйн-
не; (п ч е л и н а я) —очковё, восковё,
повосковё; ^ (за з ё м л го) —лановё;
(н а е м) —чинш.

Подаяние —подання, ння; мйлостиня, ні.
Подбивать, подбить,-ся —I) підбиватп,

иідбйти-; (потолок, досками) —

підшивати, підшйти; (м и о г о) —по-
підбивати, попідпгивати. Подбиться —

падбйтйся, підтоптатися (в дорбѳі).

Подбивать, подбить платье —підшива-
ти, падшати; (м е х о м) —вйхутрувати;
II) підмовлжги, намовляти, настрёнчу-
вати, настрёнчити, нацькбвувати,
нацькувати, підб$рювати, дідбурити.

Подбирать, подобрать,-ся —I) підбирати,
підібрати, зібрати, назбирати, вй-
збирати; II) (одежд у) —підіймати,
підійматися; підсмйкувати, ся; підти-
катися; (брюк и) —підкачати; III)

(пару чем у) —добирати } добрали, до
лари нарушали, спарувати; IV) під-
крадатися,  підкрастися.

Подбодрять, подбодрить,-ся —підбадьбру-
вати, підбадьбрити, ся.

Подбородок — підборіддя, ддя; боро-
да, да.

Подбелка —підбілюваніш, ння; забілю-
вання, ння.

Подвергать, подвергнуть,-ся —I) піщиава-
ти, піддати, підвбдити, підвестй, ся;

підлягаги, лідлягти, підпадати, підпа-
дати, підпасти під що. Подвергнуться
наказанию —підпасти під кару. Под-
вергать опасности —підвбдити під не-
бѳзпёку. Подвергнуть «уду— віддагги
під суд.

П о две до мстве н ность —підві домчість, чо-
сти; підурядність, ности. Подведом-
ствен н ый- підвідомчий, підурядний,
цідлёглий, підлёжний.

Подвес —навісок, ску.

Подветренный —підвітряний.
Подвешивать, подвесить, -ся —чіпляти, по-

чепйти, причепйти, підвішувати, під-
вісити.

Подвижность— рухлйвість,  вости;   руха-

вістъ, вости ѵ Подвижной —I) (о лю-
д я х) —рухлійвий, рухавий, движкйй,
меткий, 'цепосидюпіий; II) похіднйй,
рухбмий, мандрівнйй. Подвижной со-

став —рухбмий склад, рушнйй склад.
Подвижные контакты —рухбмі кон-

такта.
Подвластный — підвладний, підлёглий,

шдцаний.
Подвода —підвбда," ди; х^ра, ри.
Подводчик —лідвідник, ка; підводчик,

ка; погбнець, нця; х^рщик, ка; віз-
нйік, ка.

Подвозчик^-возільник, ка; возій, зія;
підвізнив, ка.

Подвоз —привіз, возу; підвіз, возу/
Подворье —I) заізд, ду; заіізнжй двір;

II) подвір'я, р'я.
Подвох —I) лідхід, хбду; підкіп, кбпу;

II) каверза, зи.
Подвышать, подвысить, -ся —підвйщува-

ти, підніматп, підіВшіати, індноси-

ти, ся.
Подвязка— I) шдв'язування, ння; під-

в'язйлня, ння; II) підв'язь, зи; під-
в'язка, ки; (около лаптей) 1—воло-

ка, ки.
Подглядывать, подглядеть —підглядати,

иідглядіти, піддивлятися, піддивйти-
ся, лідзирати, пантрувати, зорйти
очима, припантрувати кого й за чим.

Подговаривание —підмбвлення, ння; під-
мовляння, ння;  підмбва, ви.

Подговаривать, подговорить —підмовля-
ти, підмбвити, намовляти, «намовити,

підманювати, підманйги, підговорюва-
ти, підговорйти, настрёнчувати,' на-
стрёнчити кого на що (П і д м о в л я-
л а д I в ч и и а к о з а к а. М е и ё, мі-
м о, м о с в а, л ь з н а в, жить до с ъ-
б е підмовляе).

Подговорщик, подговорщица — підмбв-
ник, ка; підмбвниця, ці; намовник,
ка; намбвниця, ці; шёпотйнник, ка;
шепотинниця, ці.

Подгорье — підгір'я (К а р п а т с ь к е
и і д г 1 р' я).   Подгорный —підгірний.

Подгородный —підгорбдній, пригорбдній.
Подгорелый —підпалений, присмаглий,

'пригорілий.
Подготовка —лагодження до чого; при-

готбва, ви; приготбвлення, ння; при-
готовляння,  ння;  приготування,  ння.

Подготовлять, подготовить,-ся — виго-
товлювати, г вйготовити, ; підлажу-
вати, ніідладити, підлагоджувати,
лідладити, приладжувати, придадна-

ти що до чого. Подготовительный —

підготбвчий. Подготовительная кампа-
ния —підготбвча кампанія.

Подгрудок— підгру ддя,  ддя.

Поддабриваться,      поддобриться —піддо-
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брюватися, піддобрйтнся, придббрюва-
тися, придобрйтися до кбго.

Поддабривание — піддббрювання, ння;

лридббрювання, ння; підхлібство, ства;

підлёщування, ння; запобігання чиаі
ласки.

Поддакивающий —потакач, ча; потаку-

вач, ча; підтакач, ча; підбрёхач, ча.

Подданничество —подданство, ства. Под-
даннический —піидансьтшй.

Подданство— подданство, ства. Поддан-
ный, подданная —підданий, ого; гид-

дана, оі; підданець, нця; підданиня,
ці; підданка, ки; підданок, нка; під-
владний, підлёглий.

Поддержка —лідмбга, ги; запомбга, ги;

підтрймка, ки.

Подружье —подружжя, швд.

Поддразнивать, поддразнить —дрочйти-
ся з ким; піддрочувати, ліддрочйти
кого.

Поддувало —піддувало,  ла;  прогари,  ів.
Поддевать, поддеть —I) піддягати, під-

дягтй, одягати що під спід (П і д д я г-

нй свйту, тепліше б£де); II)
підчёплювати ѵ підчепйти; II) піддуріо-
ваги, піддурйти когб чим. Поддеть
чужую вещь —підчепйти, вкрасти що.

Подделка —підрбблювання, ння; підрбб-
лення, ння; фальш, ши; фалыпуван-
ня, ння. Поддельный —I) підрбблений,
підрббляний, фальшйвий; II) удава-

ний. Поддельная вещь —підрбблеиа,
фальшива річ. Поддельный смех —

удаваний сміх.

Подделывать, подделать,-ся— I) підрбб-
лювати, піиробйти, піідробляти, фаль-
шувати, зфалынувати; II) підрбблю-
ватися, привподбблюватися, підмбщу-
ватися, примазуватися, підробйтися,
шдноровйтися, підвернутися, підмо-
ститися (Іван підмбщуѳться

до пана).
Поделка —робітка,  ки.

Поделочный матеріял^ —знадібок, бка; на-

дібок, бка; матеріял до лагоджения,

ння.

Поденный —подённий, подённо.
Поденщик, поденщица —подённий, ого;

подённа, сі; подённик, ка; подённиця,
ці; подёнщик, ка; подёнщиця, ці. По-
денщина —подёнщина, ни.

Подержание —I) держания, ння; триман-

ня, ння; II) ^ уживання, ння. Подер-
жанный —ужйваний, ношений, прино-

шений, подержании.
Подешеветь —подешёвшати,  подешевіти.
Поджаристый —підпёчений,   підпалений. '
Поджарый  — худорл&вий,  сухорлявий, I

цибастий, дбвгий.

Поджигательство— підпал, лу;   підпалю-
вання, ння.

Поджигание— підпалювання,   ння;   під-
пал, лу.

Поджигать, поджечь,-ся— I) підпалювати,
підпалйти, ся; попідпалювати; II) під-
пікати,   підпекти,  підсмалювати,  під-
смалйти,   ся;   III)   підбурювати,   запа-

лювата кого до чого. Поджигаемый—
підпалюваний, підбурюваний.

Поджидать,   подождать —піджидати, пі-
дождати, зажидати, заждати, очікува-
ти, почекати, постріваги, зачекати. По-
дожди!— стривай,   потривай,   почекай,
підождй!

Поджог —підпалювання, пня; підпал, лу.

Подзадоривать,    подзадорить— піддрбчу-
вати, підштурувати, підбивати, підпа-
лювати,- розпалювати.

Подземелье —підземёлля, лля.

Подземный— підзёмний,     підземёльннй,
иопідзёмний.

Подкапывать,  подкопать,-ся —підкбнува-
ти, ся; підкопати, ся; підривати, ел;

підриии, ся; полідкбпувати, ся; попід-
ривати,    ся.    Подкопанный —підвбпа-
ний.  Подкапываемый —підкопуваний.

Подкармливать,    подкормать,-ся— підго-
довувати,   підгодувати,   піідхарчуівати,
підживйти,  ся;   (много) —попідгодб-
вувати, піднасти, підпасати, пригодб-
вувати;  (дом. ж и в о т н ы х) —припа-

сали,   припасти;   (з и м о ю) —призиму-

вати.    Подкормленный —підгодований.
Подкармливаемый —підгодбвуваний.

Подкарауливать,    подкараулить —^підсте-
регати, піистерегій, пристерегати, прп-

стерегтй, засідати кого, чигати кого й
на кбго, пантрувати, засісти, попантру-

вати.

Подкладка —I)  підстава,  ви;   підставка,
ки;   підкладень,   дня;   підкладка,  ки;

II) (в  одежд е) —підшйвка, ки; під-
бйівка, ки; підбійка, ки; підкладка, ки.

Подкова —підкбва,    ви;     підківка,    ки;

(м н.}—підківки,    вок.    Подковообраз-
ный —на взір  підкбви,  підковуватий.
Подковообразная   шайба —підковувата
перстйна.

Подкожный —підшкурний.
Подкоп —I) підкіп, копу; тайнйк, ка; по-

тайнйк, ка;   П) підступ, пу;   підхід,
ходу до кого з чим.

Подкрадываться, подкрасться —підкрада-
тися, крастися, скрадатися, підкрастп-
ся;   (о   м н о г и х) —попідкрадатися.

Подкрашивать,    подкрасить,-ся —підкра-
шувати,  підкрасйти,   підмальбзувати,
підмалювати,  піхбарвбвувати,  підбар-
вувати,    прифарбуваги,    прифарббву-
вати.
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Подкрыльный —підкрйльний.
Подкрепление —підкреп, пу; підсйлок,

лку; піджйва, ви; підмбга, ги; запо-

мбга, ги; підпбра, ри. Подкрепление
пищей —піджйвок, вку; підяойва, вп.

Подкр. войск —лідмбга, заломбга.
Подкреплять, покрепить,-ся —підкріплА-

ти, ся;_ підкрепйтися, запомагати, за-
помогтй:, підпирати, підпёрти, підси-
лювати, підсйлити, ся; підмагати, під-
могтй; (пище й) —лідживлятися, пі д-

живйтися.
Подкузьмить— підвестй, підістп, підма-

нйти кого на щб.
Подкупать, подкупить —підкупліовати,

підкупляти, підкупйги, могорйчити,
підмогорйчити, перекупйти когб,. Под-
купленный —підкуплений, підмогорй-
чений.

Подкуп —підкуп, пу; шдгаупство, ства;

хабар, pa.

Подлаживать, подладить,-ся —підлажува-
ти, ся; підладити, ся; нідстрбюватн,
підстрбтти, ся; підладнувати, ся; під-
лагоджуватися, підлйзуватися, лідлп-
затися; піддббріоватися, піддобрйтися,
придббрюватися, придобрйтися.

Подлаза — підлпза, зи; підлйѳнвк, ка:

підлйзуха, хи; прилйза, зи; підлёплп-
вий, влёслпвий.

Подлазить, подлезть —підлазити, підлі-
зати, підлізги, нідлизатися, лизатися,

прилйзуватися, лестйтися.
Подлежать —налёжати, підяягати, підпа-

даги. Это подлежит сомнению —се річ
непёвна. Подлежит к уплате —налё-
жить ваплатиги. Подлежит исполне-

нию —налёжить до виконання. Это де-
ло подлежит суду —ця справа налё-
жить до суду. Подлежащий —налёж-
ний, приналёжний, підлёглий.

Подлец —підлий, ого; падлюка, ки; па-

скуда, ди.
Подливка —1) підливання, ння; лідси-

лання, ння; II) (соус) —підлйва, ви;
підлйвка, ки; иідлёва, ви; обливка, ки.

Подлинник— первотвір, вбру; первбпис,
су; оригінал, лу.

Подлинность —справжністъ, ности; лёв-
ність, ности; нравдйвість, вости; ав-
тентйчністъ, ности. Подлинный— спр&в-
ний, справдёшний, щйрий, нестемёп-
ний, достбтній, правдивий, власниіі.
С подлинным верно —з оригіналом
згідно. Подлинный за надлежащими
подписями —оригінал (первбпис) за
налёянгими шдписами. Подлинно—
достбту, нестемённо, насправжки,

справдт.
Подлог —фалынування, ння; фалыи, шу;

підман, ну; фалыпйвство, ства;  кру-

тійство, ства. Подложность —фальши-
вість,    вости;    підрббленість,    ности.

Подложный— сфальшбваний,     лідрббле- .

ний, підманний, крутійсьжшй.
Подлость —підлість, лости; мерзённість г

ности; пбгань, ни.
Подле —біля, коло, побіля, • край, 6бік г

пбруч, пбпліч.
Подмазчик —масгільник, ка; мазій, ія.
Подмалевка —підмальбвування, ння.
Подмасливать, подмаслить,-ся— підма-

слювати, підмаслити, підмащувати,
підмастйти, ся.

Подмастерье —підмайстер, стра; челяд-
ник, ка.

Подметальщик,-ца —метільник, ка; ме-
тільниця, ці; підмітальник, _ка; під-
мітальниця, ці; підмітач, ча; гада-
телка, чви.

Подметать, подмести, подместь —підмі-
тати, підместй, замітати, замести:
(м н о г о)^-попідмітали, позамітати що.
Подметенный —замётений.

Подмогать, подмочь— запомагати, запо-
могта, підмагати, підмогтй, підсобля-
ти, лідсобйти, зарятувати (Запоміг
чужбму   лйхові).

Подмостки— підмбстка, ки; підмосток,.
стка; прймістки, сток; риштбвання,
ння.

Подмышка— пахва, ви; паха, хи.
Подмечать, подметить —підглядати, шд-

глйдіти, постерігати, постерегли,
помічати, помітити, пристерігати, при-
стерегтй, запримічати, запримітити.
Подмеченный— запримічений,    підсте-
рёжений.

Подмешивать,   подмешать,-ся— підмішу
вати, підмішати, примішувати, примі-
шати, ся; (о много м)— попідмшува-
ти, попримішувата (Підмішати
коням полови. Підмішати
сінадосолбми).

Подначальный— підначальний, шдвлас-

ний, лідлёжний, підлёглий.
Подневольный— підневільний, поневіль-

ний, нриневільний.                   _        ,

Поднесение— ліднёсення, ння; шднбсш-
ня, ння.

Поднимать, поднять,-ся— підіймати, шд-
няти, ся; (р ы ч а г о м)—підв&жували,
підважити, підвбдити, підвёстй, звбди-
ти, звёстй; підбиватася, підбитася,-
здіймати, зияли, ся; шдднатися, ви-
гнатися (Висбкий вйгнавс.яѵ
Сбнце підбйлось височѳнь-

ко). Поднимать ссору, шум— збивати
бучу, колотнёчу. Поднимать нос —кйр-
пу шути, чванитись, дёрти нбса (вто-
ру). Поднимать на смех— на глум бра-
ти, взяти, г лузу вали з кого. Поднять



Подновление 283 Подросток

вопрос —звяти річ, питания. Поднять
крик —ечинйти крик, гвалт. Поднять
оружие —взлтися до збрбі, повста'ти.
Подниматься на что-либо —п'ястйтися.
Поднять больного на ноги —вйходити,
одволати хорого.

Подновление —віднбва,    ви;    піднбвлеп-
ня, ння.

Подновлять,   подновить,-ся —підновляти,
підновйти, ся; відновляти, відновйти,
ся; поновляти, поновйти; попідновля-
ти, попіднбвлювати.

Подножка— ступйця,  ці;  ступенька, ви;

підніжка, ки.

Подножный —підніжний,      піднбжичий.
Подножный кпіэм —па'ша, ші.
Подобает —годиться, слід, лйчить, випа-

дае. Не подобает— не подбба, не слід,
не годиться, не лйчить (Не подбба
зірці     прбти     місяця     захо-

ди т и).
Подобие —схбжість, ости; подбба, би; по-

дібність, ности; взір, взбру; штиб, бу.
На подобие —на взір, взором, на штйб.

Подобно —як, так як, мов, нале, пенале,

так саме, похбже, схбже.
Подобный —схожий, похбжий, подібний.
Подожженный— підпалений, підпёчепий,

підсмалений.
Подозрительность —підозріливість, вости;

підзбрливість, вости (до кбго). Подо-
зрительный, подозрительно —непёв-
ний, иідозрілий, неймовірний, підо-
збрливий. Подозрительно —непёвно, пі-
дозріливо, підзбрливо, підозріло, ней-
мовірно.

Подозрение —підозріння, ння; підзбр, ру;

підбзра, ри.

Подольщаться, подольститься —підлёщу-
ватися,    підлестйтися,     підлащатися,

підластитися,    лестйтися,   влещатися,

приластйтися,   підмбщуватися,  підмо-
ститися,  прислужйтися  чим  до  кбго
<Хоч  до   кбго   підлестйться
своімі словами).

Подонки —подёнки,  нок;  подёння,  ння;

вйбовтки, ків; г;уща, щі; фус, су; фѵ-

си, ів; пбшкрібки, ків; вйшкрібки, ків.
Подонки  общества —пбтолоч,   чу;   по-

кидьки, громадсьві.
Подосланец — піідісланий,  підісланець,

нця; підслухач, ча; шпйг, га.

Подоспевать,   подоспеть —наспівати, на-

сини; приспівати, приспіти, надхбди-
ти, надійтй, нахбплюватися.

Подотчетный —підзвітний.    Подотчетные
суммы —лідзвігні суми.

Подоходный —прибутковйй, е дох&ілу, по-

дохідний. Подоходно - поіимуществен-

іный —прибуткбво-майновйй.

| Подпалзывать, подползти — підлізати,
підлізти,  підповзати,  підповзтй.

Подпиливать, подпилить —підішлювати,
підпиляти, підрізувати, підрізати.

Подпилок— підпйлок, лка; терпуг, га;

терпужбк, яска; пильник, ка; пильни-

чбв, чкй.; (большой) —рашпиль, ля.

Подпилочный —терпугбвий, пильникб-
вий.

Подписка^-І) підпйсування, ння;. під-
пис, су; II) підпйска, ки; передплата,

ти. Подпись— підпис, су (Підпйсу-
вання папёрів. Передплата
па газету, часбпис). Подписчик
—передплатник, ка; (кто по д пи-

су е т)— підпйсувач, ча. Подписыва-
ние— I) підпйсування, ння; Щ'перед-
плачування, ння.

Подполье —I) пбгріб, ба; льох, ху; игд-

земёлля, лля; потайкйк, ка; II) під-
пілля, лля. Работать в подполье— пра-

цювати в підпіллі. Подпольный —під-
земёльиий, потайнйй.

Подпора —підпбра, ри; підпірка, ки; пб-
міч, мочи; підмбга, ги.

Подпрыгивать, подпрыгнуть —підплйгу-
вати, підплигнути, підсгрйбувати, під-
стрибнути, підскавувати, підскакнути,
вибрйкувати.

Подпрягать, подпречь —підпрягати, шд-

пряггй, підбичбвувати, бичувати, при-

прягати.

Подравнивать,   подравнять— підрівшова-
ти, підрівняти; (м и о г о) —попідрівню-
вати.

Подражание —наслідування, ння; лерей-
мання, ння. Подражатель, подража-

тельница —наслідувач, ча; наслідувач-
ка, чіси; перейм4ч, ча; переймалка,
чки; (и о е т) —підспівач, ча. Подража-
тельность —наслідбвність, ности; пе-

рёйманісгь,   ности;   копнсіванкя,   ння.

Подражательный —наслідбвний, перёня-
тий.

Подражать —наслідувати кому; копіюва-
ти когб, що, у слід уступали кому, пе-

реймати в кого, що.

Подразделение —підрбзділ, лу; розпб-
діл, лу.

Подразделять, подраздел ить,-ся —поділя-
тися, поділйтися, переділйтися, розді-
лжгися, розділйтися.

Подробность —подрббиця, ці; подрббина,
ни. Подробный, подробно —подрібний,
докладний; подрібно, докладно.

Подросток —підрбсток, ства; підліток,
тка; недбросток, стка; (м а л ь ч.) —па-

рубійко, ка; парубчак, ка; півпарубок,
бва; (девушка) —підліток, тка; під-
дівка, ки: півдівки.
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Подручный —підручнив, і ка;    помічнйк, |
ка; підручний.

Подрывать, подорвать,-ся —зривати, зі-
рвати, підриваги, підірвати, зруйну-
вати, пошкбдити, шкбдити, ущербили;
(о з д о р о в ь е) —підвйрежатися, над-
вережатися, надриватися, надірвати-
ся, лідвередатися.

Подрыв— I) зрйв, ву; вйбух, ху; підрйв,
ву; II) шкбда, ди; збаток, тку.

Подрезать, подрезывать, подрезать,-ся —

лідрізувати,   підрізати, ся; підотнути,
підгяти   тдвраяти;^ (м н о г о)-— попід-
різувати, лопідгинати.

Подрябнуть —повяиути,    потрухлявіти,
погрухнути.

Подряд— підряд,    ду;     (н а р.)— лідряд,
пбсліль. Подрядчик, подрядчица— під-
рядчив, ка;   підрядчиця, пі;   підряд-
ник, ка. Подрядный— підрядний.

Подсвечник— свічяйк, ка;  свічнйтця,  ці;
ставник, ка.

Подслушивать,     подслушать— підслуху-
вати, підслухати, ходили на підслухи.

Подслушивание— підслух, ху; підслухи,
хів; підслухування, ння.

Подсматривать,    подсмотреть— підгляда-
ти, иідглядіти,   підглядувати, . підглё-
жувати, ліддивлятиая, піддивйтися.^

Подсоблять,  подсобить —підмогатщ   під-
могтй,   підрятувати.    Подсобный —ло-
мічний,   допомічнйй     (Допомічна
книга).   Подсобные    предприятия—
допомічні    підприёмства.    Подсобные
материалы —ломічні матерйли.

Подспорье —підмбга,   ги;   запомбга,   ги;
додаток, тку.

П о дставно й —підставнйи.
Подстерегать,      подстеречь —вистерігати,

вйстерегти, пристерігати, пристереглй,
пантрувати,   припантрувати,   чилати,
чатувати (Ми вже давно на тебе
читаемо).

Подстрекатель,   подстрекательница— під-
мбвнив, ка; підмовниця, ці. Подстре-
кательство —підмбва,   ви;  підбивання,
ння; намбва, ви.

Подстрекать,  подстрекнуть— підмовляти,
підступйти ѵ приотупати,   приетупйти,
ти, намовляти, намбвити, шд'юджува-
ти, під'юдити кого на що й до чого.

Подступать,  подступить,-ся— підступати,
підступйти,   приотупати,   приступили,
наближатися, наблизитися.

Подступ— підступ, пу; приступ, пу (Не-
мае під ступу до нёі).

Подсудимый— підсудний;       (бывший
под  с у д о м)— сужений,   суджений.

Подсудность —підсудніетъ,   ности;   при-

суд, ДУ

Подсчет—підрахунок,   нку.    Подсчитан-
ный —підрахотаний.

Подсчитывать, подсчитать —підрахбвува-
ти, підрахувати.

Подсыпать, подсыпаться—підсипати, ся;
підойпати, ся; присипати.

Подсыпка —підсйпка, ви; присалва, ви.
Подталкивать,     подтолкнуть,-ся— підпи-

хати, підіпхнути, підштбвхувати, під-
тчтовхвути.   Подталкивание —підштбв-
хування,   товвачува-ння.    Подталкива-
тель —підштбвхувач.

Подталкивать, подтолочь —притбввувати,
притовктй, натовктйі.

Подтапливать, подтопить,-ся (печку) —

.1) підпалговати, лідпалйти, затбплшва-
ти, затопйти; II) лідігрівати, підігріти,
нагрівати,  нагріти,   розігрівати,  розі
гріти;   III)    підтбплювати^   підтопйти
(в о д о й).

Подтверждать,     подтвердить— підтвёрд-
жувати,    підтвердйти,    ствёрджували,
стверджати, етвердати.

Подтверждение —ствёрдження, ння; під-
твёрдження, ння; потвёрдження, ння.

Подтопка —підпал, лу; рбзпал, лу (пе-
чи) (Вез підпалу дрова не г о-

р ять).
Подтрунивать,^    подтрунить —підсміювіі-

тися, підсмішлися, насміхатися, насмі-
йтися, вепкувати, покепкувати, глузу-

вали, поглузувати з кого, над ким.
Подтяжка —I)  підтягання, ння;  II)  під-

тяжка, ви;  шлейка,  ки.
Подувать,    подуть —подувати,     подути,

подмухувати,    подмухати,    подихати,

подихн|ти, повіяти, війнути  (П о д и-
хае   легенький   вітрёц ь) %

Подумать —лодумати, погадали, помисли-
ти, поміркувати, помізкувати.

Подурнеть —попоганіти, споганіти, погір-
шати,    помйршавіти,   помизернішати.
Подурневший —споганілий.

Подучать,   подучивать,    подучить —під'-
учати,   підучувати,   піідучигги,   підмо-
влйга, підмбвити, намовляти, намбви-
ти, направляти, направити, призвбди-
ти, призвестй кого до чого.

Подушка— подушка, ки; ((пуховая)—
пуховйщя, ці.

Подушный— подушний.    Подушное— по-

душне.

Подходить, подойти— I) підхбдити, __ пі-
дійтй; II) наближатися, наблизитися,
надхйдити, надійтй, підступати, під-

сгупити, приотупати, приступйти; Ш)
походили, .вдаватися, вдагися, вдава-
ти в кого, підпадати на кого, абб на
що (Трохи підходить, ал е-ж
не   з 6 в. с і.м):    Подойти  ласкою,  хи-
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тростью —підластитися, підлащитися
до кбго.

Подходчивый— улёсливий, підлёсливий,
лідлйза, зи.

Подход —лідхід, ду. Подходящий —під-
хбжий, слушний; (соответствую-
щий)— відповідний. Подходящее вре-

мя —слушний час.

Подцепка —підчёплювання, ння; пргічіл-
ка, ки.

Подчеркивать, подчеркнуть —підчёркува-
ли, подчеркнули, підкрёсліовати, під-
жрёслити (П і д к р 6 с л ю в а т и л 6-
милви. Підкрёслгое пёвні
ф а к т и).

Подчиненность —підлёглість, лости; під-
власність, ности; підвладність, ности

Подчиненный —підлёглий, підвласний,
підвладний.  Зависящий —залёяший.

Подчиняться, подчиниться —підлягати,
лідлягтй, корйтася, підпадата, підпа-
сти піід кого.

Подыскивать, подыскать,-ся —I) підшу-
кувати, нідшукати, прищукувати, при-

шукали; II) — підкбпуватися, под-

копается під кбго, підглядати, слід-
кувати за ким.

'Поединок —герць, цю^ поединок, ка (Н а

ігерць викликае).
Поездка —ізда, ди; пбдорож, жи; (п у т е-

ш е с т в и е) —мавдрівка,   ки.

Поезд— од'і'зд, ду; від'ізд, ду; вйізд, ду.

Поезд —пбізд, ду; потяг, гу. Поездной —

поізнйй. Поездная прислуга —поізні
служвйки, служнйлі.

Пожаловать (что) —подарувати, подати,

пояса'лувати: (к ком у) —одвідати, за-

вітати до кбго.
Пожалование —обдарування, ння; обда4 -

рбвування, ння кого чим, нагорбда, ди;

надання, ння кому чогб.
Пожаловаться —поскаржитися на кбго,

осваржити вогб.
Пожалуй —нехай так. По мне пожалуй —

про мёне.
Пожалуйста —будь ласкав, будь ласка,

будьте ласкаві, прошу, з ласки своёі.
Пожарище —пожарйна, ни; пожарище,

ща; погорілище, ща; зігарнще, ща.

Пожар —пожёжа, жі. Пожарный —пожёж-
ний, пожарний. Пожарный отдел

<(часть) —ложёжний відділ, лу. Пожар-
ная команда —пожёясна команда, сто-

рожа. Пожарный насос (труба) —по-

жёжний смок. Пожарный сарай —ло-

жёжня, ні.

Пожатие —пбтиск, ску; стйсв, сву.

Пожелание —побажання, ння;  пожадан-

ня, ння; жйченвя, ння.

Пожелать —захотіти, схотіти,   побажати,

габая«ати, пожадатп, закортіти, з'охб-
титися до чого, сйбагиутися.

Пожеманиться —поманірптися,     помані-
житися.

Пожертвование —ягёртвування, ння; офі-
рування, ння.

Пожертвовать — пожёртвувати,    офіру-
вати.

Пожива, поживка, поживишка —пожива,
ви; поясйвва, ки; пожйток, тку; зиск,
ску;  корйсть,   сти;   (у   пчел)— взй-
ток, тку.

Поживать —поживали,    малися.    Каково
поживаете? —як ся маете? ■

Пожизненный —довічннй,     доясивбтний,
до живоття, по-вік.   Пожизненно —до-
вічно, до віку, до яшвоття.

Пожилой —пбстарий,  літній,  пристарку-

валий, немолодйй.           _                г   .

Пожимать,  пожать— стаскали, етйснутн,
лотйскуватп,   порукатися,    рукатися.
Пожимать, пожать плечами —здвигати,

стйснути плечйма.
Пожитки —пожитки,  ів;   скарб, -бу_;  ма-

наття,   гтя;   манатки,  ків;   мізёрія,  іі
(I в с ю м і.з ё р і ю з с о б 6 ю в з я т и).

Пожниво —стерня, ні.
•Пожужжать — подзижчатй,   лодирчати,

погусгй.
Пожурить —покартати   кого,   потрймати

на кого.
Пожурчать— подзюрчати, подзгоркотіли.
Позаботиться —поклопотати, ся; потурбу-

ватися, подбаги, розстаратися на що.
Позавалить —позавалювати,   позасипати,

позавидати.

Позавидовать— позавйдувати,   позаздри-

ти.

Позавіинтить —позагвйнчувати,  позашру-
ббвувати.

Позавчера— позавчера, перед'учора.
Позагонять   (в  помещена е) —позага-

нбти; (при е з д е)— замор дувати, за-

мучити, позаганяти.

Позади— прзаду, ззаду. Итти позади ко-
го —ітйі позаду, ззаду за ким. Позади
избы —по-за хатою.

Позадолжать —напозичатися.
Позаимствование —позичка,  чей;    іюзи-

чання, ння;    запозичання, ння;    пе-
реймання,   ння.   Позаимствованный—
запозйчений.

Позаимствовать,-ся —позйчити, запозйчи-
ти, взяти у пбзику, визичити, переня-

ли що від кого.

Позаконопатить —лозаконопачували,   по-

зашлагльбвували.
Позамащивать —повимбщувати, повисти-

лати.

Позапрошлогодний —лозаторішиій.
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Позапрошлый —пѳред'оотанніій.   В   поза-

прошлом году —нозагорік.
Позариться — поласитися, поквапитися,

зазіхнули на що (Н е . з а з і х а й   на

ч у ж ё добро).
Позволение —дбзвіл,  волу.   Позволитель-

ный —дозвільний,    вілышй,    дозволе-

ний. Позволительно —дозволено.
Позволять, позволить —позволим, позво-

лили, дозвол&ти, дозвблити. Если по-

зволит время —яв матиму час, яв бу-
де час. Позволенный —дозволений. По-
зволяемый — дозвблюваний. Позволи-
тельный —дозволений,   незаборбнений.

Поздний,   поздно —пізній,  пізно  не  ра-

но.   Слишком   поздно —запізно.   Позд-
ненький, поздненько —пізнёньвнй, піз-
нёнько.

Поздороваться —поздорбвкатися, поздо-

ровитися, привітатися; (утро м) —на

добрйдень дати, добрйдень оддати, по-

здоровйти днем; (снявши шапку)
—пошапкуватися; (подавши ру-

к у) —порукатися, порулкатися, почо-

лбмкатися; (со многим и) —перездо-

рбвкатися, перевітатися.
П оздороветь —поздорбвшати, поздорові-

ти,  подужчати, номіцніііпати.
Поздравление— привітання, ння; поздо-

рбвлення, ння.
Поздравлять, поздравить —вітати, при-

ВІТЙ.ТИ, поздоровляти, поздоровйти, він-
шуватіт, повіншувати. Поздравитель-
н ы й —прпвітальний.

Поземельное —поземёльне. Поземельный
—поземёльний.

Позиция —становище, ща; станбвисько,
ка; позйція, іі,

Позлословить —лолихослбвити.
Познавать, познать —дознавали, дознати,

дізнаваги, дізнати.
Познакомить,-ся —познайбмити, ся; по-

знакбмитися; пізнатися, спізнатися з

ким.

Познание— пізнання, ння; ійдання, ння;
вадомість, мости:  знаний ння.

Позорить —ганьбувати, ганьбйти, ослав-

лювати, ославити, ганити.
Позорный —ганёбвий, соромітний, сро-

мбтній.
Позор —ганьба, бй; страмбвище, ща; не-

слава, ви.
Позумент —пасаман, ну; гальбн, ну; ка-

■ рунка, ки.
Позыв— хіть, ти; охбта, ти; жадібка, ки;

нуи, ду.
Поиграть,-ся— I) пограли, ся; побавити,

ся; погуляти, пожартувати; II) (н а и н-
струменте) — лограта, побуніти;
(нехорош о) —порипіли, побринька-
іи, иоцигйкати.

Поиздеваться —поглумнлися, поглумува-

тй, ся; поглузувати, ся; покенкувати,
нокпйтп (П о г д у з у ю т ь, п о к е п-

куготь тай вин уть під лаву).
Поймать,-ся —піймати, ся; спіймати, ся:

половили, ся; зловйли, ся; вловйли,
ся; схоийти, злапати, доскбчнти чого

СП і й м а л и з л б д і я. Вовка кив-

нем доскочили).
Поименный —лоімённий, імённий. По-

именно — на имения, поімённо. По-
именной список —поімённий, імённий
спйсов, реестр.

Поименованный— названии, поймепбва-
ний.

Поименовзние —найменувапня, ння.

Поименовать — пойменувати, наймену-
вати.

Пойти— пітй; (скорым или м е л к и м

шагом) — почимчикувати^ потюпати;
((сразу быстр о) —маинути; (ш и-

р око шага я) —подйбати ; і(м е д-
ленно или тяжел о) —поплёнтатл-
ея, поочапати, почвалатн, поплугани-

тися; (хрома я) —пошкандибати, по-
дйбати, попикутульгати; (далеко
или неиавесггно к у д а) —поман-

дрували, повіялися; (начал ь) —поча- •

ти, вачати, взяли. Пойти куда глаза

глядят —пітй сват за-очі. Пойти, пошло

на несчастье —піти, пішлбсь на лихо.

Пошли плясать — почали танщовати,
давай танщовати.

Пока —пбки, пбкіль, дбки, дбкіль,_ аж,
тимі часом. Пока еще светло —завид-
на. Пока не жарко —захолодкй. Пока
что —лбки, дбки що.

Показание —івйказ, зу;  вйкаізка, ки; вй
• явления, ння; свідчення, ння; свідку-

вання, ння. Давать показание —овла-

дели свідбцтво, свідчити.
Показательный — показбвий, взірцёвий,

зразкбвий. Показной — показнйй,
огляіднйй.

Показывать, показать,-ся —I) локазувати,
показали, увазувати, указали, вияв-
лйти, в&явити, появйти, ся. Показать
пример —дали прйвід, ирйвлад. Пока-
заться вдали— заманячити; (н е я сн о)
— замріти, забованіти. Показываться
из-за чего —витивалися, вйткнулися,
показалися. II) Показаться чем— зда-
ватися, здалися, впдаватися, вйдалися
(Думав спра-вді, а вонб ліль-
ки здалбся). Показывать в суде —

показувата, виказували, показали, в«-
казати, вйявити, вйсвідчити, свід-
чити.

Покалякать —побалакали, побазікали.
' Покалечить — покалічити,     скалічити;
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(м н о г и х) —лерекалічити,   поскалічу- j
ватд.

Покамест —паки, пбки що, доки щб, тим

часом, про час.

Покапризничать —повередувати,  покоме-

8ЙЕИ10Я, похішеруватися.

Покараулить —повартувати,   початуватн,

постерегтй.
Ломатость — снадистість,   тости;   похй-

лість, лости; згбристістъ, тости; згір'я,
р'я.  Покатистый —покбтистий,    згбрл-
стий, полбжистий, покбтистий. Покато
—спадисто, похйло, згбристо, полбжи-
сто, покбтисто.

Покатить,-ся —I) покоивдися; II) поіхати,

покотйти  (П о к о т и в  кіньми,  щ о

тільки  закуріло).
Покачать,-ся —поколихати,   ся;   ногойда-

ти, ся; повихатися. Покачать головою —

похитати, крутнути головбю. Покачать
ребенка —погойдати дитйиу.

Покачиваться, покачнуться —колихатисл,

гойдатися,    похилйтися,    вйхилитися,
лохитнутися, хитнутися, поколихщути-

ся, схибнутися  (Похитнувся ч 6-
в е н, а в о н а, в воду).

Подкидыш —покйнуте,    ого;    покйдьок,
дька; пбкидь, ди (ПІ кода грбшей
тратити на гаку пбкидь).

Покинутый —квнутпй,     пошінутий,   ли-
шений, залишений.

Покладистый —потульний,   потульчивий,
покладливий (Ватьколюдйнапо-
т у ль н а —н е змагаѳться).

Поклажа —I) (действие) — кладіння,
ння; II) (предме т) —клажа, жі; ва-

га, гй.
Поклепать —I)  (к о с у)— поклепати,    на-

клепати; вйклепати; П) оббрехати, на-

клепати на ■ кбго    (Рано   _в с т а, л и,
р 6 с т р_і   к 6 с и   поклепали.   На-
клепав   на   мене   тав&го,   що

а ж н і ж у д и).
Поклонение — повлін, бну;   величания,

ння;   шана,   ни;   віддавання  поклбну
кому.

Поклон —поклін, бну; уклін, бну. Пере-
давать    поклон —кланятися   кому до

кбго.    Отдать    поклон— відклонйтися.
Итти с поклоном —ітй кланятися кому;

на  ралёць  до  кого  (Л і ш л а  к   3 е-

вёсу    на    ралець).  Поклонник —

I)    поклонник,   ка;      прочанин,   на;

II)  прихйльник, ка; прихйлець, льця.

Поклясться —заприсягати, ся; забожитися
■Покой —I)    локій,    кою;    спбкій,    кою;

супокій,  кою; опочйвок, вву; спочйнож,
нку.    Оставьте меня    в покое —дайте
мені спбкій; II) покій, кою; покбік, ку;

евітлиця, ці; гбрнипя, ці.
Покойный —I)   тихий,   спокійний,   супо-

кійний, лагідний; П) покійний не-

біжчик. Покойно' —тихо, лагідно, спо-

кійно. Покойный жилец —лапдний, су-

покійний пожилёць.
Пококетничать — похизуватися, помані-

ритися, пококетувати.

Поколебать, поколебнуть,-ся —1) нохита-

ти, ся; похитнути, ея; захитати, ся:

схитнутл; II) ^похибйти, ся; похибну-
тися^заколихати, ся; завагаіги, ся (3 а-

в а г а в с я, ч и р о б к т и, ч и н і). По-
колебать уверенность в чем —поруши-
ти впбвненісгъ у чому.

Покончить —покінчж.ти, скінчисгн, докін-
чйти; (работ у) —доробйти, обробй-
ти, ся; упоратися (Упбралися з

жнивами).
Покорить, покорять,-ся —покорйти, зво-

ювати, підбйти когб під кого, покоря-

ти, підгортати, підбивати, зд&тися,
підднтиая (кому, на чйю ласку),
корйтися, покорійтися.

Покорливый —покірливий, ласкавий. По-
корливо —ласкаво, покірливо.

Покорность —покбра, ри; покірність, но-

сти; локірливість, вости (Покбра
стіну пробивав). Покорный —по-

кірний, слухняний, послухнйний, по-

кірливий. Покорно —покірно, слухніі-
но, покірливо. Покорно благодарю —

щйро дякую.

Покоситься —пожосити, оя; скосйти, ся;

локривйти, ся; скривйти, ся; перехлл-

битися, подив'йтися на кбго скрива,
скоса (О т а р й, х а т а п е р ех л я б и-

л ас я на один бік).
Покосить —покосштн; (н е м н о г о) —вко-

сйти, підкосшги (Підкосіі трохи

трави телятам). Покошенный —

покбшений, вйкошений.
Покос —покіс, косу. Полоса покоса —пб-

стать, ти; ручка, чки (До обіду ще

>р у ч о к по д в і-т р и п р 6 й д е м о).
Покрасить —нокрасйти, помалюваги, по-

фарбувати; (красной краской)
—покрасйти; (с иней) — посинити;

{зелено й) —позеленйти. Поікрашен-
н ы й —помальбван ли, пофарббваний.

Покривить,-ся —покривйти, ся; покриву-

. лити, знабочити, ся. Покривить ду-
шою —покривйти душёю, ваяти гріха
на душу, эбочйтн, схибнути.

Покровительство — охорбнництво, цтва:

охорбна ни; оборона, ни.

Покровительствовать — охороняти, боро-
нвти, допомагати. Покровительство-
вать науке, искусствам —допомагати

науці, мистёцтву. Покровительствен-
ный —охорбнний.

Покрывать, покрыть,-ся —покривати, с»;

пожрііти, ся; жрагн, ся; окривати, ся;
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закривати, ся; обкривати, ся. Покры-
ваться,     покрыться   пылью,   снегом —

лрипадати, припасти пйлом, снігом,
запорошится. Покрыться водою —по-

нятиен, узягися водою. Покрыться ту-

чами— хмаритися, хмарніти, нахмари-

га, ся; захмарйти, ся; обхмарити, ся.

Покрыться туманом — 'Затуманится.

Покрыться пеною —запінитися. По-
крыться пятнами —заплямитися. По-
крыться корою —зашкарупйтися. По-
крыться складками — побрйіжитися.
Покрыться накипью — окипіти. По-
крыть жестью —обблйшити, ойблякува-
ти. Покрывать крышу соломой —поши-

вати, ушивати.

Покупка (действие) — жушування,

ння; і^упівля, лі; (п j) е д м е т)—пбкуп,
пу; покупка, ки. Покупной— купбва-
ний, куплений, покупнйй.

Покупщик— купёць, пня; покупёць, пця; -

покупнйж, жа; пожулач, ча.

Покушать —поіеги, попоісти.

Покушение —замах, ху; пожіуса, си.

Пол —I) поміст, мосту; підлбга, ш; (г л и-

н я н ы й) —діл, долу; долівка, ки. На
полу —на помбсті, на підлбзі, на до-

лівці, дблі. Паркетный пол —тафльбва-
на підлбга; ІІ)_ рід, роду; стать, ти;

Ш) пів, половина, ни. В полы, на

полы —наполовину, пополам, напів.
Исполу — з половики, наспіл.

Полагать, положить,-ся —I) класти, по-

класти. Положить вместо чего —під-
кла'сти. Положить основание —оснува-

ти, заснувати, закласти, заложйти, за-

класти основу. Положить на ноты —

завести у нбти; II) покладати, пркла-

сти, думати, гадати, мати на думці що.

Как вы полагаете —як вам здаёться,
як на вашу думку, як ви гадаете. Я
полагаю, что надобно —мені здаёться,
що треба. Полагаю своею обязанно-
стью —вважаю (маю) за обов'язок. На
до полагать что... —адабуть що... мабуть
так, що... трёба думати, що... Полагаю
его за честного человека —маю йогб за

чоловіка чёсного; дивлібся на йбго як

на чоловіка' чёсного. Положим, что Это
и стоит —нехайітаж, що пе й коштуе;

III) призначати, визначати, нризначи-

•т, вйзначити. Положили ему большое
жалованье —призначили йому велйку
плату;_ IV) покладатися, здаватиоя,

спусжатиоя, складатися, віригги на ко-

го, надію класти на кого, погкластися,

здатися на кбго, звірятися, звіритися
на кбго.

Поласкать —поголубити, попёотити, по-

пёстувати, поласкавити, помилуівати,

пожалувати кого.

Полдень —південь, дня; пблудень, дня.

В полдень —о півдняі, о півдні, в пб-
лудень; (стран а)—південь; (р е д-

ко)— низ, зу (Вітер з півдня, в і-
тер з низу). Полдневный— півдён-
ний. Лолдничанье (действие) —по-

ліуднування, ння; (п и щ а)—полудень,

дня. Полдничать— полуднувати, полуд-
нати.

Поле —I) поле, ля; нйва, ви; нивка, ки;

степ, у; (в с п а х а н н о е) —рілля, ллі;
(б_о л ь іп о е) —лан, ну? (уме н.) —ла-

нок, нка; (засеянное х л е б о м) —

пашня, ні; II) (в книге) —край,
аю; поде, берег; III) (поля в шля-

п е)—крйси, не; IV) (и о и р и щ е) —

пбле, терён, ну; ділянка, ки.

Полезность —корйеність, ности; пожй-
точність, ности; ужійточність, ности.

Полезный — корйсний, пожйточний,
спожйточний, вяшточний. Полезно —

корясно, пожйггочно, спожйточно, вжй-
точно. Полезным быть кому —в при-

гбді стати.

Ползать —лазити, плазувати.

Ползучий —I) плазовйтий; II) (о расте-

ния х) —виткйй, тичнйй. Ползком —

поповзом, плазом, пбсувом, рачки.

Поликлиника —полііклініка, ки.

Полировать — політурувати, лощйти,
глянцувати.

Политический —політйчний.
Политпросвещение —політосіВІта, ти.

Политэмигрант —політемігрант, та.

Полно —I) пбвно, вповні, повнісінько, до

краю, вщёрть; (о жидкостях) —по

вінця; II) гбді, буде, дбеить, край. Пол-
но тебе —гбді тобі.

Полногласие — повноголбсність, ности;

повнбголос, су.

Полнокровие— -жровйсгість, тости; повно-
крбвність, ности. Полнокровний —жро-

вйстий, повноврбвний.
Полнеть, пополнеть —повнішати, попов-

нішати, виповнятися, вйповнитися,
сповнятися, гладшати, набирати тіла,
ситішати, грубшати. Полнеет луна —

сповняеться місяць. Он пополнел —він
поснтішав, погладшав.

Половина, половинка —половина, ни; пів
(чего); половинка, ки. На половину

уменьшить —надполовйнити, переполо-
вйнити, наполовину змёншйти. Он с

ним в половине —він з ним наспіл, з

половйни (Наспіл п ряст и). Поло-
винчатый —напівподілешій, половйн-
чатий.

Псловодие —пбвідь, ди; повіддя, ддя;

паводь, ди.

Пологий —протйглий; (г о р а) 1—пологий,
полбжистий.
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Положение —I) пожладання, ння; II) ста-

новище, ща; (состояни е) —стан,

ну. Все в одном положении —все в од-

ни порі, в однім станбвищі. Военное
положение —війсьжбвий стан. Обще-
ственное положение— громадське ста-

нбвище; . III) статут, ту; устава, ви;

засади, ад. Положение о тарифах —

статут про тарйфи; IV) теза, зи; твёрд-
ження, ння. Положительный —I) пози-

тйвний, стадий, ріщучий; II) пёвний,
статёчний. Положительная величина —

додатня величина.

Полоса, полоска —смуга, ги; смужка,

жки; пасмуга, ги; пасмужка, ки; стя-

га, ги; стяжка, ки; стажечка, ки; прут,

ГУ;_ пружок, яска. Железная полоса —

штаба, би. Полосовой —штабовйй. По-
лосатый— смугнастий, посмугбваний,
мерёжаний,  мерёжчатий.

Полоскание (д е й с т в и е) —полоскания,

ння; хлібпання, ння; (лекарство)
—полоскания, ння. Полоскательный —

полосжальний. Полоскательница —по-

лоскальниця, ці.
Полоскать,-ся —нолоскати, ся; плюска-

тися.

Полость— яма, ми; порбжнява, ви; по-

рожнйна, ни.

Полотенце— рушник, ка; утирало, ла;

утирач, ча.

П о лоу м н ы й— недоумкуватий, недоумок,

пришелёпуватий, придуркуватий, без-
жлёпкий.

Полуверстный —півверстбвий. В полувер-

стном расстоянии —на пів верствй.
Полугодие —півріччя, ччя; піврік, оку.

Полугодичный, полугодовой — півріч-
ішй. Полугодовалый —піврічний.

Полуденный —півдённий, півднёвпй, яо-

луіднёвий.
Полупродукт— півпродукт. Полуфабри-

кат —півфабрикат.
Полударом —півдарма.
Полуда —полуда, ди; побіл, лу.

Полудить —полуднти, вйлудити, побі-
лйти.

Полукруг, полукружие —півкруг, га; пів-
кружало, ла; півкбло, ла. В полукруг

—опівкола .     Полукругл ый —напівкру- „

глий.
Полуостров —півбстрів, ва.

Полуоткрытый —напіводкрйсгий, напівод-
чйнений,   напівростулений,   напіввід-
слбнений.

Полуоффициальный —півурядбвий,    пів-
офіціяльний, півофіційний.

Получать, получить —приймати, Припя-

ти, відбирати, відібрати, одёржувати,
одёржати. Получить выговор —дістати
нагану. Получить наказание —дістати
кару.      Получить    насморк —захопйти

нежить. Получить наследство— одібра-
ти спадок, дістати спадщину. Полу-
чить льготу —дістати пільгу. Получить
отказ —одёрясати відмбву. Получае-
мый — одёржуваний. Полученный—
одёрясаний, отрйманий. Получить
письмо —одёржати листа.

Получение— відбирання, ння; одёржуван-
вя, ння; одёржанкя, ння; приймаи-
ня, ння.

Получатель— одёржувач, ча; видбирач,
ча.

Получка— одёржування, ння; отрйму-
вання, ння.

Полушубок— іммкушок, шка; кожушан-

ка, жи.

Полый— відкрйтий, порбжній, дудча-

стий, дутий. Полая вода— пбвідь, при-

бутна води.
Польза —корйсть, сти; удайток, тжу; вжй-

тож, тжу; пожива, ви; поясйтож, тку;

эйсж, ску; вйгода, ди. В пользу— на

корйсть, в корйсть, на пожйток. Из-
влекать пользу —жористуватися.

Пользование —I) користуван'ня, ння; ло-

живання, ння; пожиткування, ння;

ужиткування, ння; уясивання, ння;

ужійток, тку; 11) гбшня, ння; лікуван-
ня, ння.

Пользоваться, воспользоваться —я«ивйти-
ся, пояшшйтися, поживйти, уживйти,
вживйти, користуватися, покористува-

тпся, скористуватися чим, в чбго:
пояситкувати, заживати що. Пользо-
ваться жизнью —уживати світа. Поль-
зоваться несчастием другого —користу-

ватись з лиха чийбгось. Воспользовать-
ся удобным случаем —вйкористати,
нагбду.

Польстить, польститься— полеотйти, нід-
лестйти, ся; поласитися до кбго, чим;

повабитися, поквапитися на що.

Полюбить,-ся —полюбйги, ся; злюбйти,
ся; покохаги, ся; завохати, ся; вподб-
бати, ся; сподббати, ся; подббатися;
прийти до вподбби.

Полюбоваться —полюбувати, ся; помплу-

ватися, потіпгйтися чим, з чого, на що.

Полюбопытствовать —поцікавитися,   роз-
цікавитися чим.

Поляна, полянка —полана,   ни;   галява,

ви; галявина, ни.

Полярность   (фіз.) —подбрніеть,   ности.

Полярный — полярний, підбігуновий.
Полюс —бігун, на.

Помарка —I)   пляма,   ми;   плямина,   ни;

ллямка, ки; II) пбправка, ки; попра-

влеие.

Помарывать,    помарать — вичёркувати,
вйчеркнути,      перечёркувагги,      пере-

черкнута:, повичёркувати, кал&ти, по-

каляти, поплямити що.
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Помедлить, помешкать —побарйтися, по-

гаятися.

Помертвелый —помертвілий.
Помертветь —помертвіти, омертвіти, за-

мёрти.
Помесь —мішанка, ки; мішанйна, ни;

(кровна я) —пбкруч,   ча.

Пометка —пбмітжа,_ ки; знак, ку; (в
книга х) —нотатва, ки.

Помеха —завада, ди; перешкбда, ди; при-

тйчина, ни; перепбна, ни; припйнка,
ки. Ему все помеха —йому й муха на

заваді. Помехой быть, стать—пере-
шкоджати, ваваясати, на перепжоді,
на заваді бути, стати.

Помечать, пометить,-ся —помічати, помі-
тити, ся.

Помешан ый —боясевільний, лричйнний,
навіснйій, психічно-хбрий, душёвно-
слабйй.

Помешательство —I) завада, перешкбда;
II) боясевілля, лля; боясевільність, но-

сти; навіжёдство, ства.

Помешать — I) помішати, перемішати, пе-

ребйти, перегорнути; II) перешівбдити,
перебйти, на перешкоді стати.

Помешаться — збожевбліти, стерятися,

обезглуздіти, здуріти, з глузду зоуну-
тись, знавісніти.

Помещать, поместить,-ся —містйти, ся;

уміщати, оя; уміщувати, ся; помі-
стйти, ся; вмістити, ся Щ. і с т й т ь с я

люди, комуде либо). Помести-
тельный —містййй; (з д а н и е) —про-

стбрий.
Помещение —приміщення, пня; яштлб,

ла; осёля, лі; помёшкання, ння; се-

литьба, би; господа, ди.

Помилование— помилування, ння; дару-

вання   вини, жому; ласка, ки.
Помилосердовать —змилосёрдитися, змй-

луватися.

Поминать, помянуть —згадувати, згада-

ти, лам'ятати, поминати, пон-'янути.
Поминутно —що-хвилйпи,  раз-у-раз.

Помин —спбмин, ну; згадка, ки. И в по-

мине не было —і не згадували, і не

згадали. Легок на помине —про вбвка
помбвка, а вовк у кошарі. И в помине

нет —і сліду немая.

Поминки —помин, ну.

Помнить, вспомнить —пам'яиагги, спам'я-
тати, згадати. Помнится, помнилось —

пам'ятаеться, згадуетъся, в пам'ятжу.
Не помнится— не пам'ятаю. Дать себя
помнить —пам'яткбвого дати.

Помножать,    помножить — помножати,

помнбжити.
Помогать,    помочь —помагати,    помогай,

пособлйти,  пособйти, допомагати, до-

номогтй,  ізарадити.   Помочь   себе —за-

радитися (Не знаю, я ж і чим т о-
б і  з а и о м о г т и).

Помолвка —I) зыбвини, ин; _ заручини,
ин; II) . змбва, ви; умовляння, ння;
умбвка, ки.

Помолвливать, помолвить —I) заручати,
.заручйти; рушники подавали. Помол-
вленный —засватаний, заручений; II)
змовлятися, змбвитися, умовлятися^
умбвитися, еднатиоя, лоеднатися, по
гбдитися.

По-молодецкіи —по-молодёчому, по-моло-
дёцькому.                                           f

Помолодел ый —помолоділий, відмодод-
жений.-

Помост —поміст, мосту; помбстка, ки.
Помощник —помічнйк, ка; помагач, ча;

підручник, ка;^ помічник, ка; (у па-
стух а) —підпасач, ча; подпасок, ска;

нідпасич, ча.
Помощь —пбміч, мочи; допбмога, ги; за-

помбга, ги; підпомбга, ги; підмбга, ги;
порятування, ння; порятунок, нку;
рятунок, нку; (сове т) —рада, ди; по-
рада, ди; (работой за водку и
о б е-д) —толока, ки.

Помпа —смок, ка; водотяг, гу; помпа, пи.

Помпа —пишнота, парад. С помпой —бун-
дючно.

Помрачать, помрачить,-ся —туманити, ту-
маніти, охмарювати, ся; . хмаритися,

погьмарити, ся; похмарніти, заморб-
чити, ся (Чолб похмарніло.
Усі зіржй потьмарило).

Помрачение —потьмарення, ння; мала,

ни; напуст, сту; морбка, ки; заморока,
ки і(3 а м о р б к и  н а н ё і упали).

Помрачнеть — похмурнітн, похмарніти,
потуманіти, охмаритися.

Помыкать —попихати кого, ким; вовер-

зушати ким, соібкати. Помыкаемый —

попйхач, ча.

Помыкать —I) (лен, коноид го) —поче-

сати.  II)   Помыкать  горе —побідувати.
Помысел, помысл —пбмисел, слу; думка,

ки; гадка, ки; мйсль, ели.

Понавесить —понавішувати, ііорозвішу-
вати.

Понаготовить —понаготбвлювати, понаго-

товляти, понастачати, понастачити:

(пищ и) —понаварювати, г понапікати;
(одежд ы) —понасправлдаи.

Понагромоздить —I) понавергати, понаки-

дати; II) лонабудбвувати.
Понадобиться — знадобйтися, здатися,

придатися, стати у пригбді, пригоди-

мся. Мне понадобились деньги —мені
трёба грошей. Если понадобится —ко-

ли трёба буде. Мне понадобится—
мені трёба біуде.

оназначать —I) повизначати;    II)    (на
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должност ь) —понастановляти,    по-

призначати.

Понакормить— понагодбвуваги,  понакбр-
млювати.

Понапечатать —понадрукбвувати.
Понапрасно— дарма, дурно, дарёмне, на-

дарёмне, задарма.

Понатискать— понапихати,    понапакбву-
вати,  лолатовкмачуватн.

Понатужиться —посилкуватися, нап'ясги-
ся,   напружити   шли,   натяггйся,   на-

лягтй, наповажитися (що зробйти).
Понатыкать —понатква'ти, вйтикати, на-

стромляти, понастрбмлювати.
Понести— I) понести що кудй; И) вчи-

нйти, зробйти, епбвнити, вйконатн;
III) стерпіти, вйтерпіти, перетбрпіти.
Понести наказание — одбути кару;

ГѴ) затйяитш, завагоніти, завапіігніти.
Понижать, понизить, -ся —знйжувати, ся;

8НЙЗИТИ, ся; понйзити, ся; обнйзити,
ся; осадйти, осаджувати; (голо с)—
спускати, спустйти; (ц е н у)— збива-
ти, збйти, збавляти, збавити; (по во-

де, ^опухол и) —опадати, опасти,

спадати, спасти, ся; (в цене)— обнй-
жуватися, спадати, спасти.

Понижение— I) понижения, ння; знйжу-
вання, ння; обнйясення, ння; II) упад,

ду; упадок, дку; (воды, оп-ухоли)
—спадання, ння. Понижение цен-

обнйя«ення цін, спадання.

Понимание —розуміння,   ння;   (в з а и м-

н о е)—порозуміння, ння.

Понимать,-ся; понять —I) розуміти, ся;

зрозуміти, ся; тймити, втймити; роаі-
брати, ся; взйти в т>шки, вггорбнати,
розторбпати; (с т р у д о м)—дорозуму-

ватися, добрати тблву; II) поніматися,
понятиен, узятися водою. Понятый—
втямлений,_ вторбпаний; II) пбйнитий.

Поносить —ганити, ганьбйти, обмовлйти,
лихослбвити, бёштати, шпётити.   -

Поносить, носить —поносити; (о б од еж-

д е) —приноейти,   принбшувати   (Все
поносила,  що  мати  надбалн
мені.       Новісінька       одёжа,
тільки     трб'хи     принбшена).

Поношение —ганьба,    бй;    облуда,    ди;

ссуда, ди; обмбва, ви; наруга, ги; зне-

вага, ги.

Понравиться —полюбйтися,    подббатися,
сподббатися,   уподббатися,   до   вподб-
би прийтись; в око впасти, запасти;

підійтй,   шдпа'сти   під   мйслі.   Он  ей
понравился —вона йогб вподббала; він
Ій до вподбби.

Понудительный — примусбвий, ойлува-
ний.

Понуждать, понудить —ейлувати, прией-
лувати,  неволили, прнневблити,  при-

мушувати, примусити, зневблити, змѵ-

сити.

Понуждение— ойлування,   ння;   примус,
су-

Понура— похшбпа, пи; цохшбниіі, пону-

рий.  Понурный,  понурый— похнюпий.
По-нутру —до-вполСбіг,   до-сподбби,   до-

смажу, піщ натуру.

Понятие —I)  тяма, ми;  тям, му;  тямок,

.   мжу; II) повяіття, ття; розумінпя, ння:

думка,    жи     (Я в    тяма е —и exits.
з р об и т ь).

Понятливость— тям,учість, чости.  Понят-
ливый— тямучий,    тямущий,    ТЯМКЙЙ,
ТЯМОВІЙТИЙ.

Понятность —зрозумЫсть,     лости;     яс-

ність,   ности.   Понятный —зрозумілий,
розбірний.    Понятно —зрозуміло,   роз-

бірно.
Понятой —понятий, бго;  свідов, два.

Пообнищалый —збіднілий, зуббяшіий.
Пообождать —підождати,   лочевати,   по-

тривати,  перегривати (трохи)   (I п'я-
тизлотник    перетривав    ще

одну  лиху годину).'
Пооди ночку —пооднбму, поодйндю,    по-

одйнці,    поедйнці    (П о о д й н ц ю    з

хати вивожайте).
Поопоздать— припізнйтися,  запізнйтися,

спізнйтися  (трохи).
Поотдохнуть— спочйти  (трохи),  відпочи-

ти.

Пооткрывать- -поодкрнвати, поодчинятя;

(р т ы) — пороззявляти  (П о о д ч и н я-

т и в і к н а, д в ё р і).
Поотнимать —повіднімати,     повідіймати.

поодбирати, повіднімати.
Поочередный — чертовйй, почерёжний.

Поочередно —-по чёрзі, почерёдно, по-

черёжно, під чергу, чертою.

Поощрение —заохбта,     ти;     заохбченнд,.
ння; заохбчування, ння; підохбта, ти.

Поощрять, поощрить, -ся — заохбчувати
ся;  гад'охбчувати,  ся;  заохбтити,  ся,

шд'охбтити, ся; підбивати духу, охб-
ти; будйти, збудйти, додати духу, охб-
ти, нідбйти кого, на що. Поощренный
—заохбчений.   Поощряемый —заохбчу-
ваний.

Попадать, попасть— попадали, попасти,

потраплйти, потрапити, натраплйти,
натрапити, утрапити. Попадать, по-

пасть в цель —влучатя, уцілйти, поці-
лювати, впілити, попілити, втрапити,

потрапити, потраплйти. Как ни попа-

ло —абй яв, яв-нёбудь, як попало. По-
пали на месте преступления —піймали
на гарячому вчйнку, на шкбді. По-
пасть навстречу — здибатися, спітка-
тися. Попасть в неприятность —вкле-

патнея.
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Попадаться, попасться —I) попадатися,

попастися. Попадаться на глаза —на-

вертатися на бчі. Попасться во лжи —

вбрехатпся, пробрехатися. Попасться в

краже— прокрастися; II) траплятися,
трапитися, лучатися, лучияжся; Ш)
зустрічатися, зустрітися, здибатися,
здибатися, спіткатися з ким, чим.

Попереворачивать —поперевертати, попе-

рекйдати.
Попеределать —поперербблювати.
Поперечник —I) поперечник, ка; прогін,

гону; проліт, льбту; II) шир, ру; ши-

рота, ти. В поперечнике—у шир, за-

вшйршки. Поперечный —поперёчний.
Поперечно —впбперек, упбперек, в про-

гін, на проліт, поперечно. Поперечная
полоска (в ткан и) —перётика, ки.

Поперечные нитки (в полотне)—
піткання, ння (О основа оснбва,
мальбване    пітжання).

Попечалиться —посумувати, поясурйгися,
потужйти (Сиротина пожу-

ри т ь с я, п о с у м у е, с и д я ч й п j д

т й я о м).
Попечение —дбання, ння; опікування,

ння; пеклування, ння; дбгляд, ду; тур-

ббта, ти. Попечение иметь о ком —пе-

клуватися, дбати, турбуватися за кого;

упадати коло кбго. Попечительный —

дбайлйвий, жлопотлйвіій.
Попечительство —опікування, ння; опіка,

ки.

Попечительствовать —опівуватись, дбати,
піклуватись за жбго.

Попировать —побенькетувати, погулйти,
побаливали.

Поплестись — поплёнтатися, почвалати,

потягтйся, повіятися, попхатися, поча-

лапати, потьбпатися, потеліпатися;
(прихрамывая) — пошкандибати;
(не сгибая коле н) —подйбати
(Подйбала стара мати свою

дочку д о г а н я т и).
Поплотнеть — поміцнішати, подужчати,

пегладшати.

Поплутовать —пошахрувати.

Попойка —напійжа, ' жи; гульни, ні.
Пополнение —нопбвнення, ння; спбвнен-

ня, ння. Пополнение перерасхода —

нопбвнення,  перевйтратц.
Пополнять, ПОПОЛНИТЬ, -ся — иоповняти,

сповнйти, виповнйти, ся; поповнити,

ся. Пополненный —попбвнений. Испол-
няемый —попбвшований.

Пспользовать,-ся — покористуватися, з

чбго, чим; поживйтися, пояшткувати

чим; II) полічйти, ся; погбіти, ся.

Попортить,-ся —попсувати, ся; понівечи-

ти, ся; споганити, ся; пошвбдити, ся.

Испорченный     творог — посняжений

сир (Дбщ попсував сіно. По-
нівичили багатохліба).

Поправлять, поправить,-ся— I) поправля-

ти, ся; справлягги, ся; справиги, ся;

лагодити, ся; полагодити, ся; налаго-

дити, ся; підправляти, ся; підлравити,
ся. Поправить свои обстоятельства,
поправиться в средствах —підмогтйся,
призаможніти. Поправиться после бо-
лезни —одужати, вйдужати, вйчуняти,
II) виправляти, направлати,. випрямля-

ти, війправитися.
По-прежнему —^яік давніше, по-давньому.

Попрека ние—довбри, ів; нарівання, ння.

Попрекать, попрекнуть —дорікатн, дорік-
нутп, попрівати, попрівнути, докорй-
ти, вимовлягя;   (о п и с а т.) —випівати

- бчі, кйнути докір (Щ о-д н й д о р і к а е

йому, що грошей не відд -as.

Зав жди випікае бчі шмат-

ком х л і б а).-
Попрек— докір, кору; догана, ин; напа-

док, дву; впоминок, нку; випікання
очей (Гіркйми сам себе до ко-

ра ми   картав).
Поприще— поле, ля; поприще, ща; стан,

нугшлях, ху. Поприще литературной
деятельности —літературне пбле. Слу-
жебное поприще— служббвий шлих,

пбле.
Попробовать —попрббувати, спрббувати;

(на в ж у с) —покуштувати, свуштува-

ти, посмавувати (О п рббував зро-

бйти, та не в Й й ш л о н і ч б г о

Повуштував вод й —н е соло-

на).
Попросить,-ся —попросйти, ся;  попроха-

, ти, ся; поблагати; (надоедая) —по-

кашочити. Попросить позволения —спи-

татися дбзволу. Попросить извинения

—перепросйти, перепрохати когб. По-
просите ко мне —запросітъ до мёне.

Попрятать,-ся —поховати, ся; сховати, ся.

По-пустому, попусту —по-дурнбму, дар-

ма, дарёмно, надурно, дурно, задаром,

марно.
Попутчик —попутник, ка; супровідник,

ка. Попутничество — подутництво,

цтва; супровідництво, птва. Попутный
—I) подорбжній; II) погідний. ходо-

вйй вітер.
Попутешествовать —помандрувати.

Пора —I) пора, рй; час, часу; година, ни.

С каких пор, с тех пор, как —відкбли.
С этой поры —з цьбго часу, відтепёр.
С тех пор, с той поры — з того часу,

,С давних пор —задавна, з давнього

часу. До сих пор —дбсі, до цьбго часу.

До тех пор, пока —дбти, пбки, пбти.
До которых пор —дбви, до якбго часу.

До поры до времени —до якбгось часу.

С которых пор —відкбли, з якбго часу.
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Порою— йнеоли, гіноді, часом, часами;

П)  пора, час.

Пора (чаніе м н.— поры)— шпара, ри;

шпари, ар; продухи, ів; дірочка, чки.

Порабощать, поработить— заневблювати.
заневблити, зневблити, уярмлювати,

уярмйти кого (3 неволена м а с а

робітників,та селян).
Порабощение —I) заневблювання, ння;

уярмлювання, ння; II) неволя, лі; под-

данство, ства; заневблення, ння.

Порадеть —поклопотати, подбати, поста-

ратися, попильнувати. Порадеть кому

—поклопотати за кого.

Поражение —I) поразка, ки; розбиття,
тгяі. Нанести поражение неприятелю—

прбйти ворога; II) (м е д.)— ураза, зи;
уразка,  ви.

Пораздумать,-ся— I) помірвувати, ся; по-

Думати, погадати, помізкувати, поме-

тикувати; II) роздумати, ся (Коли
хбчеш що казати, то помір-
к 'у й, я ж п о ч а т и).

Поразительный — враясаючий, чудбвиіі,
давний, дивоглйдний. Поразительно—
на дйво, на прбчуд, чудбво, дпвогляд-

но (Сон на прбчуд дйвний
м е н і п р и с и й в с я).

Поразшевелить —розворушйти (трохи).
Порасплодить— порозвбдити, порозплбд-

жувати.

Пораспродать,-ся— лорозпродавати, роз-

прбдати, порозпрбдувати, ся; вйпрода-
ти, попрбдати, повипрбдувати (О и-

нів сожолів п о р о з г 6 н и л а,

кбней вороних порозпрб-
дала).

Порвать,-ся —порвати, ся; подёрти, ся;

пошарпати; (на ж у с ж и) —пошмату-

вати, пошматкувати, пошматати; (в
длин у)— розпанахати, попанахати;

(м н о г о) —перегдарпатн, перешмату -

вати, ся_ (Я п о р в іу т і в і н к й, щ о

о-плітались в до б у лиіхоліт-
тя._ Вітер пошматував в і-
т р и л а).

Поревновать —позаздростити на кого, на

що, подбати, поревнувати кому, що.

Лорсвну —рівно, пбрівну, нарівно, на

рівні часянни.

Порицание —дотана, ни; нагана., ни; гу-

'діння, ння; ооуда, ди.

Порода —плід, плоду; порода, ди; поро-

дили, ння; рід, роду; (п р е н е б р.)—
жбдло, ла (Д 6 б р а порода, та

ли-ха врбда. Доброго плоду

корова). Породистый —порбдистий,
расйстий,   доброго   плоду.

Порожмя,  порожнем —пороягаякбм,  впо-

рояші, порожнем (П р и і х а л и в п о-

р о ж н 1).
Порознь— різно, нарізно, окрёмо, особо,

з'осібна (Голосбчок у лісочок,
тиха мбва різно).

Поросль— I) чагар, ру; чагарнйк, ка; ча-

гарі, рів; кущі, щів; молодяйк, ка;

II) памолодь, ди; пбмолодок, дку; па-

рост, сту; паросток, тву; пагонець,

нця (Зелёиі -парости ро-

сту т ь).
Пороть, -ся— I) порбти, ся; розпорбти, ся

(Трёба порбти те, що по-

шила); II) бйти, вйбити; (розга-
м и) —шпарнти, вйіппарити, одчухра-

ти, одшмагати; Ш) (чепуху) —

брехати, плести, вер'зтй, набрехали.
Пороть дичь —дурнйпор плести, тере-

воні правити.

Пороховница —порохівнйця, ці; порош-

нйщя, ці; ладівнйця, ці.
Порох— порох, ху; (одно з е р н о) —по-

рошйна, ни.

Порочить —неславити, ганьбувати, га-

нити.

Порочность —віпсугість, гости; запсова-

ність, ности; ганёбність, ности; хйб-
ність, ности. Порочный —ганёбний,
хйбний, зіпсбваний.

Портить, испортить,-ся —псуватн, ся; зі-
псувати, ся; нівечити, ся; паскѴдити,

ся; гайнувати, ся; швбдити; (о ч е-

л о в е к е)— ледащіти, нікчёмніти; (в
работе чт о-л ибо) —■ перевбдити;
(резавш и) —крёмсати,  чикрйжити.

Портмоне —гаманёць, нця; гаманбв, нка,

калитка, ки; складничбк, чка.

Портрет —нортрёт, та.

Портсигар —цигарниця,  ці.
Портфель —листбвня, ні; тёка, ки.

Портянка —онуча, чі; он|учка, чки.

Портяной —полотняний.
Порука, поручительство —порока, ки; sa-

рука, ки;   запорука,  ки.

Поручать, поручиться —доручати, дору-
чйти, вручали, вручйти, приручали,
приручйти, припоручати, припоручй-
ти. Порученный —доручеяий^ припору-

чений.
Поручение— доручення, ння; припорука,

ки; поручения, ння. Исполнить пору-
чение —вйконати доручення. По пору-

чению —з  доручення,  за  дорученням.

Поручень —пор'уччя, ччя; пбручі, чів; пб-
ручні, нів.

Поручитель —поручник, жа; ручйтель, ля;

заручниж, ка. Поручительный. —поруч-

ний, запоручний. Поручительная над-

пись —запоручний напис.

Порция —пай, паю; пайбк, пайка; пбр-
ція, ці'і. Порционный —порційний.
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.Порча —1)    псування,    ння;    нівечення,
ння; шкода, ди; попсуваиня, ння; по-
руха,   хи;   II)   чари,   рів;   урбки,  ків
(Це   зілля   помагае   від   у р 6-
ків).  Порченный —I) зопсбваний, зба-
влений, попсований, знівечений, поні-
вечений, спаскуджений;   П)   причйн-
ний, з'урбчений.

Поршень —валбік, лка; пбршень, шня.

Порыв   (действде) —поривання,  ння;

запал,  лу;  (в е т р а)— бурхання,  ння.
Порывистый —■ рвучкйй,     нагальний,
бурхлйвий   (Р в у ч к й й  в I т е р).

Порядком —I)   в   порядку,   як   слід,   по
ряду  (Розкажй   все   по   ряду,

як слід);  II) дббре, довблі, дбсить,
нимало.    Порядком   продрог — добре
змерз. Порядком досталось — буде з

йбго, дбсить.
Порядковый (г р а м.) —порядковий.
Порядок— порядок, дку; лад, ду; розпо-

рядок, дку. В порядке вещей —яе во-
диться, я/к слід, як годиться, .як звй-
чайно. Приведение в порядок —поряд-

кування, ння. Привести в порядок —

порядкувати, уладнатй, припорядйти.
Привести в боевой порядок —ушику-

вати. Число по порядку —порядкбве
числб.

Порядочность— порядність, ности. Поря-
дочный— норядний, путній, путящий,
годящий, добрячий, не згірший, чима-

ліий (Ч о л о в і к заможний, п о-

р я д н и й). Порядочно —дбсить, довб-
лі, чимало, добряче, не згірше.

"Посев —; сів, ву; засів, ву; сійба, бй; сіян-
ка, ки; сіянвя, ння. Посевная площадь

—засівна пл'ща.
Поселенец —поселенёць, нця; осёльник,

ка; (п е р в ы й) —осадчий.
Поселок —посілок, лку; сільцѳ, ця.; ху-

тір, ора; присілок, лка; вйселок, два.
Поселение —I) осёля, лі; селитьба, би;

поселения, ння; II) заслання, ння.
Посетитель —відвідач, ча; відвідувач, ча;

одвідач, ча; провідач, ча. Посетитель-
ница —відвідувачка, чей; провідурач-
ка, чей.

Посетовать —I) пожурйтися, посумуватн,

потужйти; II) побідватися чим, порём-
ствувати на Ебго, що.

Посещать, посетить —одвідувати, одвіда-
ти, відвідувати, відвідати, навідуватп,
ся; навідати, ся; провідати, перевіда-
ти, завітати до кого; (част о) —вчаща-
ти, внажуватися, внадитися; (на ко-
роткое врем я)— навертатися, на-

вернутися.    Посещенный —відвіданий.
Посещение —одвідини, ин; відвідини, ин;

одвідання, ння; відвідування, ння;

провід, Іду.                                             і

Посильный —можлйвий, по сйлі, під си-
лу, як посйлля, по змбзі.

Поскорее —акоріше, мерщій, швйдче,
метчій, хутчій.

Послабление —пільга, ги; полёгкість, ко-

сти; пбпуск, ежу; пбпуст, сту.

Послаблять, слабить —I) попускати, по-

пустйти; II) пільгувати, потурати, що-

пільгувати (Не потурай ілбп-
цеві, кр&ще в руках йог 6
держи).

Посланец —послан ёць, нця.

После —післй, опісля, пбслі, навпбслі,
навнісляі, на пбтім. После обеда —пі-
сля обід, по обіді.

Последний —останнип, я, е; остатній, я,

е (Останню свитйну з калі-
еи здіймають). Последним быть
—пасти вадні.

Последователь, -нкца — наслідувач, ча;

наслідувачва, чей; наступниЕ, ва; на-

ступниця, ці.
Последовательность —послідбвність, но-

сти. Последовательный,- но —послідив-
ний, послідбвно, по ряду.

Последовать —наслідувати вому, пітй,
рушити за вим, наступйти післй
чбго.

Последок —послідое, дку; останов, нку;

рёшта, ти; (пищ и) —недбідки, з'і'діг,
перёіди.

Последствие —^наслідок, джу.

Последующий —дальніший,. насщ'пний,
потбмний. О последующем прошу уве-

домить —про наступив прошу спові-
стити. Последующая регистрация —

наступна реестрація.

Пословица —прйжазжа, кй; прислів'я, в'я;
приповідка, ки; приповісгка, ви.'

Послужить —I) послужйти; II) здагися,

придатися. Это ни к чему не послу-

жит —це ні на що не придасться, з
цьбго нічбго не буде. Это послужило

ему во вред —це йому пошкбдило. Это
послужит вам в пользу— це стане вам
у пригбді, це піде на корйсть вам.

Послужной —службовйй.
Послушание —послух, ху; слухняність,

ности; слухнянство, ства; послухання,

ння (Нема, у нёі слухняности
до батьЕа). Послушливый, послуш-
ный —елухнйний, послухнйний, шано-

влйвий.
Посманить — зманговати, познажувати,

попереманговати,  поперенажувати.

Посмотреть,-ся— I) подивйтися, глянути,
поглянути, споглянути, зглянути, по-

зирнути; (один на другого) —

зглянутися; (со- з л а) —вйзвіритися;
П) поглйдіти, даглйнуги, попильнува-
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ти кого (П о г л я д і т и д и т й н и.

Доглянути хат и).
Поснимать —поздіймати, позншати.

Посносить,-ся— позябспти, ся.

Пособие— I) допомбга, ги; зарягунок, нку;

порятунок, нку. Денежное пособие—
запомбга грішми, грошйма; II) спбсіб,
собу; засіб, собу. Учебное пособие —

лідр^чник, ка. Учебные пособия— уч-

ббве  приладдя.

Посовеститься —посорбмитися.
Посоветовать,-ся— порадити, ся; порая-

ти, нарадити, ся; нараяти, прирадити,

нрнраяти, раду дата, перерадитися.

Посоединять —позлучати, поз'еднувати.
Посопротивляться — посперечатися, по-

амагатася з ким, чим, поопёртися пірб-
ти вбго, чбго.

Поспевать, поспеть (созреваг ь) —по-

співаги, поспіги, виспівати, вйсігіш,
спіліти, стйгнути, пристигнута, на-

стигнута, пристйгти, доспіти. Скоро
поспевающий — сворозрілий, свброз-
дрій (Овёс свброздрій, вже й

. п о с л і в); II) поспівати, наспівати,
настигали, приспівата, поспіти, на-

спіти, встигати, настйгти, настигнута,
приспіти (Не встиг купйти в

свій час. Поещ'емо й ми ра-

зом з людьми). Поспелый— спілий,
стйглий, поспілий, пристйглий.

Поспешать, поспешить, -ся —спішйти, ся;

лоспішати, ся; хапатася, квапитися,

поспішати, ся; похопйтися, поквапи-

тися.

Поспешность —спіх, ху; пбспіх, ху; сніш-
ність, ности; поквапність, ности; ква-

плійвість, вости; хапання, ння; хап-

кість, (кости; похоп, ну (О к 6 р и й
п 6 с и і х —л юідям пбсміх. Нема
сиіху, в руках). Поспешная ра-

бе та — хаплйва, нагальна робота. По-'
спешливый — спішний, поспішнйй,
хапяйй, поЕвапнйй, кваплйвий, сквап-

ний, скваплйвий, хаплйвий, похбпли-
вий. Поспешно— спішно, хватко, пбспі-
хом, на швидку руку, скбрим часом.

Поспорить —поепбрити, ся; посперечати-

ся, пазмагатися.

Поспособствовать — помогай, запомогтй,
допомогтй.

Посрамлять, посрамить, -ся —сброму зав-

давати, завдати; ганьбйти, осорбмити,
лосорбмити, ся; оганьбйти, сброму на-

братися.
Посредник —посерёднив, ка. Посредни-

чество— посерѳдництво, цтва. Лосред-
н и чески й —посерёдницький.

Посредственность —мірність, ности; зви-

чайні-сть, ности. Посредственный, -но—

серёдній,    посерёдній,     нічогёнький,
мірний, помірний, так собі.

Посредство— I) спбсіб, собу; засіб, собу;.
и) посерёдництво, цтва.

Посредством— через. Посредством хитро^
си —хйтрощами. Посредством обмана"
—обманою, оманою, мошёнством. По-
средством этого —таким епбеобом, та--

кйм пббитом.
Поставка —I) постачання, ння; достачан--

ня, ння; приставка, ки; ностача, чі;
II) постанова, ви (Постачання^
в р 4 м у. Постанова п а м 'я т-

ника).
Поставлять, поставить— I) становйти, ста-

впти, постановйти, поставит. Поста-
вить на вид —звернути увагу, заува-

яшти кому що. Поставить' в тупик —

оступачитн, завести в бёзвихідь. По--
ставить в строй, в боевой порядок —

ушнкіувати. Поставляю долгом —вва-

. жаю за обовяеок; II) постачати, нака-

чали, постачити, иастачити, вйстачити,-
приставити; (много) — понастачатв

(Постачав бброшно для вій--
ська); III) настановлмти, иастановй-
ти  (Н а с т а н о в й ли  за  писаря).

Постамент —постамент, ту; підмуров, жа;

підмурівов, жа.

Постановление —постанова, ви. Обяза--
тельное постановление —обов'язвбвж
постанова.

Постепенность —ступнёвість, вости; стул'
нёвий хід, ходу; поступбвність, ности.
Постепенный —сгупнёвий, поступбв--
ний. Постепенно —ступнёво, постулбв-
но, чергбю, попорядву, помалу-малу,-

спроквбла.
Постеречь,-ся —постерегтй, ся; посторо-

иейти, ся; поберегтй, ся; лопильнува-
ти, поглядіти, ловартувати, попантру-

вати вбго, що.
Постижение —зрозуміння, ння; збагнен-

ня, ння.

Постижимость —зрозуміливістъ, вости;:
збагненість, ности. Постижимый —зро-

зумілий, яснйй, збагненнй.

Постигать, постигнуть, постичь,-ся —за--

хбплювати, захопйіги, спітвати, ся:

здйбати, ся; ехбплювати, эрозуміти.
збагнути, спостерегтй. (Думав дбля
зустрінеться — спіткалося
горе. Не можна всьбго рбзу-
м о м  збагнути).

Постный —піснйй. Постное кушанье —

піснйна, ни; пісна страва. Постное
масло —олія, і'і.

Постовой— стійчиж, ка;  вартовйй, бго.
Посторониться— остунйтися, одійтй у

бік, осторонйтися.
Посторонний —сторбнній, чужйй.
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Постоялый двор— постоялий двір, заіз-

нйй, заізжий двір, заізд, ду.

Постоянный ------- постійний, стадий, по-

всячасний, невивбдний, разуразний,
станівкйй, статёчний. Постоянная ве-

личина, давление —постійна величина,

постійне тиснения. Постоянно —раз-у-

раз, що-разу, раз-пб-раз, усе.

Постоянство —постійність, ности; ста-

лість, лости.

Постращать —пострахали, пастрахати, по-

ляжати (Коли не бу'деш бит и,

то х о ч п о с т р а'х а й).
Построение (п р о ц е с с) —I) будування,

ння; збудування, ння; II) (здание)
—будбва, ви; будівля, влі (3 а к і н-

чйли будування станціі. На
пожрівлі, на будівлі ніжно
п а д а ю т ь  с н і ж й н к и).

Лостроить,-ся —пострбіти, ся; побудува-
ти, ся; збудувати, ся; вйбудувати, ся;

поставим; (из камня, кирпича)
—помурувати, вймурувати, змурувати

(3 б у д уе м о хатку з двери м а

у с I н и. Поставлю хату і к і м-

нату). Построить полки —уоликувати

полей. Построиться в ряды —іушижіува-
тися. .

Пост-пакет —пост-павёт; простой —прб-
стий, звичайний; заказной —ревомен-

дбваний; страховой —страховйй; посы-

лочный —пакункбвий.
Поступательный —поступбвий.
Поступать, поступить —I) робйти, зробй-

ти, діяти, вдіяти, чинйти, учинйти,
повбдитися. Поступать правильно,

справедливо —по правді робйти. Он
дурно поступил —він погано зробив;
II) уступали, ставали, уступйти, стань

Поступить на службу —стати на слуяс-

бу; III) (о деньга х) —надхбдити,
поступали.

Поступок —вчйнок, нку; учйнок, нку. ^

Поступление —вступ, лу.

Постыдный —срамбтний, сороміцький,
стидкйй. Постыдно —срамбтно, стйджо
(Забудеться ера мотня дав-

няя година).
Постылость— осоруга, ги; осоруяшістъ,

ности.

Посуда —посуда, ди; посуд, ду; начйння,
ння.

Посудник (о _ че лов еже) —I) мйсоч-
ние ѵ жа; пооудішв, ка; II) (и р е д м е т)
—мйснив, ва; суднйк, жа.

Посчастливиться, посчастливеть —поща-

стйти, ся; поталанйти, пофортунити,
погараздитпея.

Посылание —посилання, ння;' висилан-

ня, ння; засилання, ння.

Посылать,-ся;  послать,-ся —I) слати, по-

силати, послали, відсилати, відіслаги
(Послав купйти хліба. По-
слав, відіслав л ист у ванн я);
II) здаватися, складатися, здатися на

вбго ^ (3 д а в с я на помічнивгі,
тому  й ладу н е ы а е).

Посылка (п р о ц е с с)—I) слання, ння;

посилання, ння_; П) (п р е д м е т)--по-
ейдва, ей; павунов, нва. П. маловес-

ная —маловато поейлва. Посылка без
цены —посйлЕа без цінй. П. с нало-

женным платежей —п. накладною

оплатою. Посылка на работу —поси-

лання на працю.

Посыльный— посланёць, нця; післанёць,
нцй; побігач, ча; гінёць, нцй, поейль-
ний, ого.

Посягательство (на к о г о) —замах, ху;

(н а ч т о) —зазіхання, ння; посяган-

ня, ння.

Потайник —тайник, жа; таемнйця, ці; по-

тайнйк, ва.   ■

Потасовка —тасва, сви; тасванйна, ни;

пбтасва, ежи; прочухан, ну; прочухан-

ка, ей; поволбчжа, чей; тіпачва, чей;

чубанйна, ни; чубрій, ія.
Потатчик,-ца —потакач, ча; потавачка,

чки; потакайло, ла; потурайло, ла.

Потачка —потурання, ння; попуск, ску;

пбпусть, сту; потачка, чки.

Потел ый —спітнілий.
Потемки —темнота, ти; пітьма, мй. В по-

темках —смёрком, пбночі, потемки, по-

темну.

Потемнеть — потемніти, потемнішати,
потьмаріти, потьмйтися, потьмарйтися;
(на двор е) —посутеніти, поночіти;
(об о г н е) —помёрхнути.

Потерпеть —потерпіти, наложйти чим.

Потеря —згуба, би; утрата, ти; трата^ ти;

втрата, ти; страта, ти; шкода, ди; про-

пажа, жі (Чи зиск, чи трат а—

одна за п-л а т а. Не сто к і я

утрати). Потерянный —загублений,
зг^блений, втрачений, пропалий, про-

пащий.
Потерять,-ся —загубили, згубйти, ся:

утратати, стратити, утеряти, ся; поте-

ряти, рішйтися, стерятися. Потерять
время —прогайнувати, промарнувати,

пробайдивувати час. Потерять доверие

—зневіритися в жому, до жбго. Поте-
рять много —перегубйти, позагублюва-
ти. Потерять силу —вйсильнитися, вй-
снажитися. Потерять сознание —опамо-

рочитися, стерятися, знепритбмніти.
Потеха —потіха,  хи;  вумёдія, ді'і;  чуда-

сія, Іі.
Потешный —втішний,     вумёдний    (К у-

мёдна вазжа).
Потихонько,       потихохонько —тихенько,
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тихесенько, стиха, потйху, стихёнька,
потихёсеньку, тихцём, тишком, тихі-
оіныко, нйшком, нйщечком.

Потоль —ПОТИ,  ПОТІЛЬ,  ДОТИ,  ДОТІЛЬ.
Потомственность —потомність,  ности.

Потомство —потомство, ства; нащадки,

ків; плід, плоду; порождения, ння;

насліддя, ддя; (с презрением)—
кбдло, ла.

Потому —бо, затйм, затйм що, того, то-

го гцр, через те, оттйм, тому, тим, для

того, _за-длй того. Потому именно— то-

му саме, оттйм-бо то. Потому-то и нет

—тйм-бо й ба, через тё-бо то й нема.

Потом —пбтім, потім того, по тому, післн
того,  опісляі,  відтак,  далі,  а далі.

Поторговать.-ся —I) поторгувати, покра-

марювати, покупцювати, погандлюва-

ти; (н а б а з а р .е) —побазарювати; (н а

я р м а р к е) —поярмаркувати.
Потосковать — посумувати, потужйти;

(много) — лопотужйти, попожурй-
тися.

Потрава —спаш, шу; пбтолоч, чи; страв-

ля, лі.
Потрата —страта, ти; втрата, ти; потра-

та, ти.

Потребитель —спожйвач, ча. Потребитель-
ный, потребительский — спожйвчий,
споживнйй. Потребительское обще-
ство —спожйвче  товарйство.

Потребление —споживання, ння; вжи-

вания, ння; поживання, ння; ужйток,
тку; вжйток, тку; спожйвок, вку.

Потреблять, потребить —споживати, по-

живите, уживати, вжйти, пожйти, сло-

жим (О пожили все, що нава-

рили).
Потребность —потреба, би. Потребный —

потрібний. Возникает потребность —

повстаѳ потреба.

Потревожить (побеспокоит ь) —по-

турбувати, потривожити; (напу-
г а т ь) —сполбхати, сполопгйти. Потре-
воженный — потурбованнй, сполбха-
ний.

Потрескаться —потріскатися, порёпати-
ся, полускатися, полопатися, розлу-

скатися; (о м н о г и х) —поровтріску-
ватися, порозлускуватися. Потрескан-
ный —потрісканий, порёпаний (П о-

рёпані руки   та поп).
Потрудиться (физически) —I) попра-

цювати, поробйти; II) (побеспоко-
ит ь с я) —потувбуватися, поклопота-
тися, попіклуватися за кбго, про що

Потрунить (над кем) —посміятися, по-
глузувати, покепкувати з кбго.

Потрясение —I) стрясіння, ння; струеін-
ня, ння; II) хитання, ння; захитан-

ня. ння.

Потчевать, попотчевать —утощати, часту-

вати, угостйти, почастувати, трактува-

ти, потрактувати кого чим (Мёдом,
вином козачёнька б у д у т ь

ч а с т у в а т и).
Потчевание —частування,    ння;    тракту-

вання, ння.

Поукрасить —пооздоблювати;      (цвета-
ми)  —:  поуквітчувати,      заквітчати;
(гвоздиками) — пообцвяховувати,
поцвяхувати.

Поупрямиться —позмагатися,    посупере-

чатися, попручатися.

Поусердствовать — припильнувати,   по-

усёрдувати.
Поутру— зрана, уранці, вранці, ранком

(Зрана вйіхали  на поле).
Поучительный —повчаючий,   навчаючий.
Похищать,   похитить —красти,   украсти,

схопйти,  ВХОПЙТИ.
Похищение —крадіж, жу; крадіжка, кв;

хапання, ння; хапанка, ки.

Похлопотать —поклопотати,  ся;   попохо-

дйти, попіклуватися.
Похмуриться —нахмаритися, насупитися,

похнюпитися.

Походатайствовать —поклопотати, подба-
ти за кбго, за що.

Походить   (на кого  или  на что) —

похбдити на кбго, на що, вдаватися в

кого, скидатися на кбго, на що (О б-
л й ч ч я м    с к и д а е т ь с я     на    Н.
В дав с я  в  ев ого  діда).

Походить —походйти.
Походка —хода, дй; хід, ходу; хідна, ні.
Поход —I) похід, ходу; виправа, ви; II)

(при вес е) —пбваг, ги; лишка, ки.

Похожей —схожий,   похожий,   подібний,
парйстий;   (совершенно) —вйкапа-
'ний, вйлитий, нестемённий.

Похотливость —похітлйвість,   вости;   пб-
хіть, хоти; пожадлйвість, вости. Похот-
ливый —похітлйвий,  пожадлйвий.  По-
хотливо —похітлйво, пожадлйво.

Похудеть —похуднути, схуднути, помар-

ніти, змарніти; (на лиц е) —спасти а

лиц»; (на тел е) —спасти з тіла. По-
худевший —похуділий, схудлий, змар-

нілий, помарнілий.
Почасту —часто, часто-густо.

Початок  (начало) —початок, тку; (ку-
куруз ы)— качан, на.

'Початый —початий;    (х л е б) —вкраяний,
надкраяний, початий.

Почва (зешляі) —грунт, ту. Почва гли-

нистая —глйнястий, глеюватий грунт,.

глйняста земли, глейовина. Почва не-

тронутая —ціляна. Почва песчаная —

шскуватии грунт. Почва песчанистая

—супісок. Почва черноземная —черно-

зем, чорнбземля.   Почвенный —грунто-



Почему 298 Правдивость

вйй. Почвенная влага —грунтова воло-

га, вільга.
Почему, почем —чом, чому, чого, на що,

про щб, для чого, почім, після чбго.
Вот почему — от через щб, отбж-то, от
за-для того. Почему-то —чогбсь, чо-

мусь.

Почерк —писания, ння; письмо, ма; по-

черк, ка.
■•Почет —шанбба, би; честь, сти; повага,

ги. Почетный— почёсний.
'Лочивание —спочивання, ння; спочйнок,

нку; спочивок, вку. Почивальный —

спочивальний.
Почивать, почить, опочить —I) спочива-

ти, спочйти, опочйти; II) помёрти,
умёрти, переставитися, почйти, опо-

чйти.
Тіочинивать, починить —лагодити, пола-

годити, справляти, справити, поира
вляти, поправити, полагодити, налаго-

дити; Со д е ж д у) —латати, полататп,
залатати, підлатати (Полагодити
чбботи. По латати кожуха).

Починка— лагоягення, ння; поправа, ви;

поправка, ки; (одежд ы;—латания,

ння; залатування, яяя.

Почин —I) почин, ну; початок, тку; за-

чин, ну; II) прйвід, воду; прйевід,
воду.

•Почитание —шанування, ння; погяану-

вання, ння; поважання, ння.

•Почка —I) (а н а т.) —нйрка, ки; нірка, ки;
П) (на растениях) —брость, сти;

брбсток; стка; бростйна, ни; (ц в е-

точна я) —пуп'янок, нка; пуп'яшок,
шка.

Почта —пбшта, ти. Почтовый —поштбвий.
Почтовый перевод —поштбвий перё-
каз. Почтовая марка —поштбва марка.

Почтальон —поштар, ря; лисгонбша, ші.
Почтение —поважання, пня; шанування,

ння; пошанування, ння; шанбба, бп;
шана, ни (Найкраща шанбба,
як дббрее слово. Шана і дя-

ка робітникам щйрим). По-
чтенный —поважнип, почёсний, пош-

тйвий, статёчний. .

Почти —сливе, майже. Почти. что —мало
що, мало не, трохи не, бёзмаль.

Почтительность —шаноблйвістъ, вости;

шановливість, вости; повага, ги; ша-

нбба, би; поштйвість, вости. Почти-
тельный —шановлйвий, пошановлйвий,
почёсливий, поштйвий, шанівнйй. По-
чтительно —з шанббою, шаноблйво, по-

штйво.
Почтить —звеличати, вшанувати. По-

чтить кого-нибудь своим посещением

■—вшанувати когбсь своім завітанням
(до ньбго).

Пошатывать,  пошатать, пошатнуть,-ся—

похйтувати, лохитати, нохитніути, по-
колихатн, поколихнути, ся; захйтува-
ти, захитати, захитнути, схитнутися,
схибнутисЯі ноточытися. Пошатнувше-
еся положение —нестаде, нетривкё
становище.

Пошершаветь —ношаршавіти, погдёрхну-
ти  (Руки  п о ш ё р х л и).

Пошивка —шгиттй,   тм;   пошиттй,   ття;

Пошиб —спбсіб, собу;  побит, ту.
шитво, ва.

Пошлина —мйто, та; (с возов) —возовё;
(за проезд через мое т) —мосто-
вё. Дорожная пошлина —подорбжчя-
на. Базарная, ярмарочная пошлина —

містовё. Судебная пошлина —пересу-
док, присуди. Пошлинный —мнтовйй,
мйтний.

Пошлость — 1) ординарність, ности;

утёртість, тости; II) нйцість, цости;

паскудство, ства; безсорбмність, ности.

Пошлый —I) ордипарний, утёртий; П)
нйцпй, паскудний, безеорбмний, со-

ромйцышй.
Пощада —помйлування, ння; милосёрдя,

дя; милость, лости; ласка, оки.
Пощадить —помйлувати, пожалувати.
Пощечина —лялао, су; ляпанёць, нця;

лящ, ща; полйчок, чка. Надавать по-
щечин —наляскати, ляпанцями нагоду-
вати.

Поэзия —лоёзія, Гі. Лирическая поэзия
—лірйчна поёзія. Поэтический,-ски —

лоетйчний, поетично.

Поэма —поёма, ми.
Поэтому —тому, а тому, тому-то, че-

рез те.

Появляться, появиться —появлятися, по-
явимся, з'являтися, з'явйтися, об'яв-
лятися, об'явйтися, виступати, вйсту-
пити, вигак&тися, вйткнумся; (м о-
ментальн о) —вилинати, в'ілшп г ти.

Откуда он появился —відкіля він взйв-
ся. Откуда у него появились деньги —

відкіляг у йбго взялись грбші.
Появление —поява, ви; з'ява, ви; з'явлен-

ня, ння.

Пояснение —пояснения, ння; з'ясбвуван-
ня, ння; з'ясування, ння.

Поясница —пбперек, ку; крнжі, ів; по-

яснйця, ці.
Пояснительный— по 'існговальний, пойо

шогочий. Пояснительная записка —по-

яснювальна записка.
Пояснять, пояснить —поясним, пояснй-

ти, вияеняти, вйяслити, ч'ясбвувати,
з'ясувати що ком^.

Правдивость —правдйвість, вости; спра-

ведлйвість, вости; щнрість, ростя.
Правдивый— I) правдйвий, справедлй-
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вяй, щйрий; II) правдйвий, справедлй-
вий, справжній, пёвний (Правдй-
вий к о з а к. П ё в н і чутки). Прав-
диво —справедливо, щйро.

Правдоподобие —правдоподібністъ, ности;

ймовірність, ности; можлйвість, вости.

Правдоподобный —■ правдоподібний,
ймовірний, можлйвий.

Правильность — правильвість, ности.

Правильный — вірний, правильний,
правдйвий, попр&вний. Правильно —

правильно, правдиво, вірло.

Правительство —уряд, ду. Правитель-
стве н н ый —урядбвий.

Править —I) лравити, правувати, запра-

вляти, управляй, керувати, орудува-

ти чим, ким; II) поправляти, попра-

вити, вшіравлям, вйлравити. Править
корректуру— виправляти корёкту.

Право —пр&во, ва. Он в праве —він ма«

право. Право собственности —право

гласности. Правовой —правовйй, прав-

или. Правомочие —правомбжність, но-

сти. Правомочный — правомбжний.
Правонарушение — правопоругдення,

ння; право лбмство, ства.

Правобережный —правоберёжний, право-

бічний.

Правоспособность —правоздатність, но-

сти. Правоспособный — правоздатний.
Правый —I) лравяй. Правая рука— лра-

вйця, ці. По правую сторону —правб-
руч. На правой стороне лежащий —

пвавобічний; II) правдйвий, справед-

лйвий; III) безневинний, неповйнний;
IV) прямйй, лёвний.

Прагматический —прагматйчний:
Празднество —святкування, ння. Празд-

ничный — празникбвий, святкбвий,
святипй.

Праздновать —святкувати, лразникува-

ти, справляти свято.
Праздно —без діла, без роббти, нічбго не

рбблячи.
Празднословие —марномбвство, ства; пу-

стомбвність, ноем; базікання, ння;

верзшня, ння.

Праздность —безділля, лля; байдикуван-
ня, ння; гулі, лёжа, ледацтво, цтва.

Праздношатающийся, праздношатающа-

яся —вёштансць, идя; швендя, ді; бай-
да, ди; сновйга, ги; сновигайло, ла.

Праздный —II порождай, я, е; вакалцьб-
вий; . П) гулящий. Праздным быть,
пробыть —I) порояшювати, .вакувати,

провакувати; II) байд^вй.ти, байдики
бйти, гулйти, марнувати, байдикува-
ти, пробайдикувам.

Практика —практика, ки.

Практиковать —практикувати.

Практик —практик,  ка.   Практический —

практвчний.
Прачошная —прачкарня, ні; пральня, иі.-

Прачешный —пральний.
Прачка —праля, лі; прачка, чки.

Пребывание —перебування, ння; пробу*-
вання, ння; (в гостя я) —гостювання.

ння.

Пребывать, пребыть — пробувати, пробу-
ти, буш, жйти, прожйтн; (ц е л ы flf
век или очень долг о) —вікувати>
провікувати (.Оважіть, зіркй, де

він пробувае. Вік з в і к у в а л и,,
а лйха не бачил и).

Превозмогать, превозмочь — перемаг&ти,-
перемогтй, здолати, здоліти, подоліти;
(многих) — поперемагати, попереей-
лговати і(В с е п е р е м б ж е м о: г б р е,
нужду. Обставини пересй^
л ю ю т ь нас).

Превозносить, превознести,-ся— I) вихва-
ляти, величйти, славим, ся; звелича--
ти, піднбсити, ся; піднёстй, ся; винб-
сити, вйнести по-пад; II) вихвалям-
ся, величатися, пишатися, бундючи-
тися.

Превознесение —вихваління, нпя; вели-
чания, ння; піднёсення по-над кб-
го, що.

Превосходить, превзойти —перев&жува--
ти, переваясити, гору брам, узяти гб-
ру, леревишати, перевйщити, повер-
шйти, покрйти кого (Правда крив-
ду переважить). Превзойти кого»
—взйти гбру над кйат, переважить

кого.

Превосходство —перев&га, ги; перембга»
ги; перевйщення, ння; вйщість, щости,-
Превосходный —дѵже гарпий, чудб-
вий, доокональний, знаменймй. Пре-
восходно —чудбво, дуяге гарно, доско-
нально, знаменито.

Превратность —I) змінність, ности; не-
сталість, лости; П) фальшйвість, во-
сти; х&бністъ, ности. Превратный—
I) змінний, несталий; II) неправдивий,.
перекручений. Превратно— неполрав-
ді, навпакй, навйворот, навпрбти.

П ревращать, превратить.-ся —перетвбрго-
вати, ся; перетвор&пи, ся; переверга-
ти, ся; перевернути, ся; перекидати,.
ся; переквнути, ся; переробляти, пе-
реробйти, обертати, ся; оберкути, ся.
переродимся на щб і в щб. Превра-
тить,-ся в ничто— обернута, поверну-
ти, ся в нівець. Превращенный —обёр-
нутий, перетвбрений в що.

Превращение —леревертання, ння;' обер-
танпя,  ння;  обёрнення,  ння:   заміна.
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ни,    перствбрювання,    перетвбрення,
ння.                                             >

Превышать, превысить,-ся —перевищува-
ти, перевйщити, ся; надвйщувати, вй-
гнатися вйще по-над щб (Отоліт-
ній дуб вйгнавзя пб-над усі
дерева).

Превышение —перевйщення, ння; перё-
вишка, ки. Превышение власти —пе-

ревйщення власти.
Преграда —перегорбда, да; перёшкбда,

ди.
Преграждать, преградить — перегорожу-

вати,- перегородим, перетинам, пере-
тяти, загорбжувати, загородйти, попе-
регор6я?,ув&ти, заступим дорогу, пере-
пиняти, перепинйти, запиням, запи-
нйти, перешкоджати, перешкбдити, на

перешкоді стати кому.
Преграждение— перегороясування, ння;

перегорбда, ди; загорода, ди; горояса,
жі; перепбна, ки; перёшкбда, ди; за-
вала, ди.

Предавать, предать,-ся— віддавам, від-
дати, видавати, вйдати, передавай,
передати, здавати, здатщ звірямся,
здаватася на кбго, віддаватиш кому,
вдавайся, вдамся, вкидамся, вкину-
мся в що. Предать кого —вйдати ко-
го, зрадим кого, вйказам на кого.
Предаваться печали —в туту вдавати-
ся. Предавать, предать суду— притя-
гати, лритягтй, віддати до оуду. Пре-
дать забвению— пустим в непам'ять.

Предание— I) віддання, ння; вйдання,
ння; оддання, ння. Предание суду—
віддання під суд, притягнення до су-
ду; II) перёказ, зу ((Нарбдні пе-
рёкази  з мин у лог о).

Преданность— вірнісгь, нозш; відданіеть,
ности; прихйльність, ности. Предан-
ный— вірний, відданий, прихйльний,
прихйльник, ка. Преданно — вірно,
прихйльно.

Предатель.-ница— зрадняк,  ка;   зрадни-

ця, ці.
Предварение —уперёдясення, ння; пере-

сторбга, ги від чого.

Предварительный —поперёдній, завчас-
ний, заздалегідний. Предварительное
условие— поперёдня (вступна) умбва.
Предварительное исполнение — попе-
рёднр .виконання. Предварительно—
уперёд, полерёду, завчасу, загодя, за-
раня, заздалегідь.

Предварять, предварить — упереджати,
уперёдити, попереджати, поперёдим,
випереджам, вйпередити, запобігати,
запобігти, передмовляти, передмбвпти,
перестерегати, перестерегтй, остерега-

ти, остерегтй від чбго. Предварить об
опасности —перестерегтй перёд небез-
пёкою, остерегтй від небезпёки.

Предвзятость —уперѳдність, ности; за-

повзйтість, тости. Предвзятый — уле-

рёджений. Предвзятая мысль —упе-
рёдня гадка.  Предвзято —уперёджено.

Предвидеть —передбачам, лередбачим,
завбачйти.

Предвидение —передбачанпя, ння; пе-

редбачення, ння.
Предводительство— прбвід, воду; прйвід,

воду. Под предвбдительством —за про-

водом (чшм).
Предводительствовать — перед вестіі,

отаманувАм, отаманити, ватажкувати,

ватажити, поводатарювати, бути на

чолі.
Предвыборный — передвйборчий. Пред-

выборное собрание— лередвйборчі збб-
ри.

Прадгорие— передгір'я, р'я. Предгорный
—передгірний.

Предел —гранйця, ці; грань, ни; межа,
жі; міра, ри; дбля, лі; призначення,

ння; кінёць, идя; край, ю. Выйти из
пределов — ступим, перейти через
край, за край зайти. В пределах чего—
в мёжах чбго. Предельный —погранйч-
ний, крайни, я, е. Предельная темпе-
ратура — крайня температура. Пре-
дельная скорость —крайня швйдкість.

Предисловие —передмбва, ви; передне
слово, вступнё слово.

Предлагать, предложить — пропонувати,
запропонувати. Предложить вопрос—
спитати, запитати, поставим питан-
ия. Предложенный — запропонбваний,
внесений.

Предлог— I) (о т г о в ор к а)—відмбва, ви;
II) (придирка, п о в о д)— прйвід,
воду; прйчіпка, ки; прйзвід, воду;
приклйчка, чки; III) (г р а м.)— лрий-
мённик, ка.

Предложение— I) поданяя, ння; пропо-
зйщія, ціі; П) освідчення, ння; освід-
чини, ин; III) постачання чого кому;
IV) (г р а м а т.)— рёчення, ння.

Предместник— поперёдник, ва. Предме-
стие —лередміотя, тя.

Предмет— I) предмет, та; річ, речи; ціль.
ли; мета, тй. Он имел в предмете —він
мав на меті; II) (ш ко л ь н ы й)— дис-
нипліна, ни; предмет, та. Предмет-
ные уроки —лредметбві лёкціі.

Предназначать, предназначить — леред-
значати, передзначити, приділяшн,
приділйти.

Предназначение — передзначення, ння;
призначення, ння; приділення, ння.
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Преднамеренность,       преднамерение —

умйсніоть, ности; навмйсність, ности;

замір, ру. Преднамеренный— призна-

чений, навмйсний, умйсний. Предна-
меренно —навмйсно, умйено.

Предначертание — переднамічення, ння;

поперёдній нарис, су; ' поперёдній
план, ну.

Предопределение   —   передвизначення,

ння; призначення, ння.

Предоставление —зоставлешш, ння; за-

лйшення, ння; застерёження, ння; від-
давання, пня; давания, ння; дбзвіл,
волу; доручення, ння; надання, ння.

Представлять, предоставлять, -ся (п р а-

во) —надавати, застерігати право за

кйм; зоставляти, зоставити, дозволя-

ти, дозволим що кому; доручати, до-

ручйти, віддавати, віддати. Предо-
ставляю на ваше усмотрение —здаібся
на вашу волю, ласку, обміркування.
Предоставляю себе право —застерігаю
собі право. Предоставьте мне это сде-

лать —дозвольте мені це зробйти, не-

хай це я зроблю. Предоставляю на ва-

ше суждение —здайся на ваш суд.

Предостерегать, предостеречь— остеріга-
ти, остерегтй, перестерігам, пересте-

регтй. Дать себя предостеречь —датись

на пересторогу.

Предостережение —осторбгй, ги; пересто-

рога; ги; перестерігання, ння.

Предосторожность —осторбга,    ги;     обе-
рёяшість,   ности.    Предосторожный—
оберёямшй,     бережёний,    сторожкий,
обаяний.

Предосудительность —негбясість,   жосм:

доганність, ности;  незвичайністъ, но-

си. Предосудительный — сромбтний,
соромйцький, негожий, доганний, не-

звичайний,    неподббний.    Предосуди-
тельно —сромбтно, соромйцько, доган-

но, незвичайно, неподобно.
Предотвращать, предотвратить —одверта-

ти, одвернум.    Предотвратить несча-

стье —одвернули біду, нещастя.

Предотвращение — відвёрнеиня,     ння;

уаѵнення, ння.

Предохранение —охорбна, ни; заховання,

ння від чбго; занобіігаяня, пня чому.

Предохранительный— охорбнний, запо-

біжпий. Предохранительный выход —

охорбнний вйхід, запобіясний вйхід.
Предохранять, предохранить —оберегати,

оберегтй, охороняти, охоронйм що.

Предписание —наказ,    зу;    прйпис,    су.

Прошу  исполнить  предписание —про-

шу вйконати наказ.    В предписании

сказано— в прйписі зазначено.

Предписывать,   предписать —наказувам,

наказам, прилйсувати, припиеати (А
йому приписали, щоб явйв-
с я н е г а й н о).

Предполагать, предположить— припуска-

ти, припустим, щу, стиш; домисляти-

ся, домйслимся, думам, задумати, га-

дам. Предположенный —гаданий, при-

пущений. Предполагаемый — лрипус-
кальний.

Предположение — здбгад, ду; дбмисел,
ела; дбгад, ду; припущення, ння; до-

гадка, ки.

Предположительный — здогадальний.
припускальний.

Предпоследний — передостанній, перед-

послідній.
Предпосылать, предпослать — лосилати,

послам наперед, уперёд.
Предпочитать, предпочесть, -ся — воліти,

вважати за краще, леревагу давати,

дам, перед давати, дата, ставим, по-

ставити вйще.
Предпочтение— перевага, ги; перед, ду;

пёршенсмо, ства. Оказать предпочте-

ние—перевагу, перед давати, дам.

Предпочтительный —переваяший, кра-

щий, вйщий. Предпочтительнее всего

—над усё, передовсім, перед усім.
Предпочтительно —переважно, краще,

вище.

Предприниматель —• підприемець, мця;

лредприёмець, мця.

Предприимчивость — замірність, ности;

заповзятість, тости. Предприимчивый
—сміливий, відважний, заміристлй,
заповзятий.

Предпринимать, предпринять —підприй-
маги, підприйнйти, предприймам,
лредприйнйти що, заходимся колб
чого, братися, взятися за що, до чбго.

Предприятие (учреждение) — за-

клад, ду; підприёмство, ства; пред-

приемство, ства; (действие ) —ле-

редузяття, ття; заходи, ів.
Предрассудок —забоббн, ну; марновір-

ство, ства; уперёдження, ння.

Предрасположение — схйльність, ности.

Предрасположенный —схйлыіий. Пред-
расположенный к болезням —хоровй-
тий, слабовйтий, нездорбвкуватий,
схйльний на хорбби.

Предрекать, предречь —віщувати, проро-

кувати, вйвіщувати.
Предсердие —передсёрдя, дя.

Председатель —голова, ви.

Председательство — головування, ння:

прбвід, воду. Под председательством—

за головуванням.

Председательствовать —головувам.

Предсказание —віщування,   ння;   проро-



Предсказатель 302 Предъявление

кування, ння; проріканіія, ння; про-

віщання, ння; (погоды) — завба-
ч&ння, ння (Справдйлося наше

віщування. Опёвнилося про-

р і к а н н я).
Предсказатель — віщун, на, провісник,

ва.

Предсказывать,   предсказать —віщувати,
провіщати,   пророкувати,   лровістйти.
Предсказывать   погоду —завбачати  го-

дину.
Представитель —заступник, ка; представ-

ник,    ка.    Представительный —I)    за-

отулницький, представнйцький; II) по-

казнйй, статѵрний, личнйй.
Представительство —заступництво, цтва;

представнйцтво, цтва. Торговое  пред-

ставительство —тсрговёльне   представ-
нйцтво.

Представление —I) пбдання, ння;    вне-
сения, ння; (в театр е)—вистава, ви;

показ, зу; II) уява, ви; уявлення, ння;
уявлювання, ння.

Представлять, представить,-оя —I) (к ого,

что) поставляет, поставим, пристав-

ляти,   приставим, становйти,   поста-

вити (Приставили арештанта

ДО   суду.    Найважніший   ма-

те р і я л   с т а н о в л я т ь   нам   су-

дов! лроцёси).   Представить  сви-

детелей —поставим свідків; II) стано-

вйти, ставмти, виставлйігп, вйставити
(Вйставити драму); Ш) подава-
ти, подати. Представить отчет— подати

звшг, звідбмлецня. Представить к уволь-
нению—подати   про  (на)   звільнення.
Представлять на заключение —подава-

ш на вйсновок. Представляя при рем

—подаючй при цьбму;    ГѴ) уявляти,
уявйги,  вбачйм,  вбачити,  докладам

на думці;  V)  траплятися,  трапитися

(Я   ясйво    у я в л я в    собі   йогб
біль). Представился удобный случай
—тралилася добра  нагбда.  Представ-

■    лять. собой —(у)являти собою.    Пред-
ставьте себе —уявіть собі; VI), удава-
ти, удам, прикидатися, лрикйнутися,
приставляется,    приставитпся,    пере-
кривляет,   перекрйвлювати,   лерекри-
вйти  (У д а ё з себе пи с ь м ё н н о-
г о. П р и к йн у в с я щ и р и м прия-
теле м).   Представительствовать —ре-

презентувати.

Предстательство — заступництво, цтва;
оборона, ни.

Предстательствовать— заступамся, осту-
пимся, ставати, обстбювати, обстбяти
за кбго, кого.

Предубеждать, предубедить — упереджа-

м, упередим.

Предубеждение— пересуд,   ду;    улерёд-
ження, ння прбти чбго.

Предуведомление —I) завідбмлення, ння;
II) (по)перёднѳ слово.

Предугадывать,   предугадать — наперёд,
угадувам, угадати, передчувати, зав-

бачати.
Предумышление —намір,  ру;   умйсністъ,

ности. Предумышленный —навмйсний,
умйсний.   Предумышленно — умйсне,-
навмйсне, з наміром.

Предупредительность —I)  запобігливіотъ,
вости; залобіжність, ности; II) ввічли-
вість,    вости.     Предупредительный —

I) запобігливий, залобіжний; II) ввіч-
ливий.  Предупредительно —I)  запобіг-
ливо, залобіжно; II) ввічливо.

Предупреждать, предупредить —запобіга-
ти, запобігти чому, уперёджувати, упе-

режает, уперёдити, додереджам, по-

перёдити, перѳстерегаги, перестерегтй.
жогб.   Предупредить   несчастье —запо-

бігти лйхові. Предупредить кого в чем

—поперёдити кого в чім, що-до чбго.
Предупреждение —уперёдясення, ння; з&-

біг, гу;  запобігання,  ння;  пересторб-
га, ги.

Предусматривать, предусмотреть —завба-
чати,  завбачити,  передбачати, перед-

бачити, прозирам.

Предусмотрительность —. прозірливіість,.
вости; обачність, ности. Предусмотри-
тельный —прозірливий, обачний. Пред-
усмотренный —передб&чений.

Предчувствие —лередчуттй,   ттл;   прочу-

вання, ння.
Предшественник,-ца — поперёдник,   ка;

поперёдниця, ці;   поперёдничий,   ого
(В о н и  м а л и полерёдників в

кулыурнім жптті).
Пред'явитель,-ница —подавёць, вця; по-

казувач, ча; показувачка, чки; влас-
лик, ка; власниця, ці.    Пред'явитель-
сего —подавёць   цьбго.    Дубликат ; на
пред'явителя —дублікат на подавця^

Пред'являть, предъявить — локазувати,
показам, лоявляти, лоявйти, подава-
ти, подати. Пред'явить иск— позбв да-
вати, дати (за що на кбго), заложйти
(кбму,  на кого,  за  що). _ Пред'явить
требование —поставим, вйставити ви-
мбгу,   вимагати,   правим,   доправля-
тись. Пред'являть квитанцию— показу-
вати квитанцію.   Билеты^ пред'являть-
при   входе —квитки   показувати   вхб-
дячя.

Пред'явление —показування, пня; лока-
ізання, ння; виставлювання, ння; вж-
ставляння, ння; вйетавлення, ння.
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Предыдущий— поперёдній, я, е; перѳд-

нішній, я, е.
Преемничество, преемство — наступниц-

тво, цтва; спадкоёмство, ства.
Преемственность — наступство, ства;

спадкбвість, вости. Преемственный —

наступили, спадкбвдй.
Прежде —перш, пёрше, пёрве, до цьбго,

поперёд, попёреду, вперёд. Прежде
всего —пёрше всього, перш за всё, по-
перёд усьбго, насамдеред, найпёрше.
Прежде нежели —перш як. Прежде
окончания года— перш як рік минѵв,

перш як вййшов рік. Прежде време-
ни —передчасно, до часу, завчасу.

Преждевременность —нев-іасність, ности;
нечасність, ности; передчасність, но-
сти. Преждевременный —передчасний,
невчасний, завчасний. Преждевремен-
но —передчасно, завчасно, до часу, пе-
редчасно, невчасно, без пори, порано.

Прежний —пёрший, полерёдній, я, е; ко-
лйшній, я, в. Пуще прежнего —білыле
(гірше), як пёрше, як колись. При
прежнем — за прёжнього.

Презрение —зневага^ги; гордування, ння;
погбрда, ди; призйрство, ства. Презре-
ние нести, быть в презрении —поневі-
рятися. Презрение оказать —зневаяш-
*пи кого, погордйти, погордувати ким.
Презренный —огйдний, гидкйй, пас-

КУДний, ганёблий.
Презрительность —погірдливість, вости;

зневаясливість, вости.
Преизобилие —ряснота, ти; гбйністъ, но-

сти; Наддостаток, тку; велика рбзкіш.
Преимущественный —переважний, голов-

ніший. Преимущественно —переважно,

- головніше, білыпе того, над усё.
Преимущество —перевага, ги; лёред, ду;

лёршенство, ства; перёвишка, ки. Пре-
имущество дать —перед, перевару, го-

ру дам.

Прейс-курант — цінник, ка; прейс-ку-
рант, та.

Преклонение —I) схиляння, ння; II) на-
мбва, ви; нахил, лу; перекбнування,
нля.

Прекословить —перечим, суперёчити.
Прекословие — суперёчка, чки. Преко-

словный —суперёчний. Прекословно —

суперёчно.
Прекрасный— прегарний, гарний, чудб-

вий. Прекрасно— прегарно, дуже гар-

но, чудбво. ■

Прекращать, прекратиться —■ припиня-

ти, приппнйти, слиняти, спинити, пе-

реставати, перестати, свінчатн, скід-
чйти, перевбдити, перевести, звбдити,
звёсти, спинйтиоя, переводимся, зве-

стися, такінчйтиоя. Прекратить работу
—скінчыти роботу, приппнйти роббту.

Прекращение —перёстанок, нку; кінёць,
нцй; закінчення, ння; припйнення,
ння; леревід, воду.

Прелестность —повабність, ности; при-

надність, ности; ваблйвість, вости.

Прелесть —I) краса, ей; рбзкіш ши;

II) принада, ди; омана, ли.

Преломление —■ перелбмлговання, ння;

розлбмлювадня, ння; перелім, лому;

розлім, лому.

Прельщение —ваба, би; приваба, би;
принада, ди; ловаба, би; пбваб, бу.

Премия —прёмія, И; нагорбда, ди. Пре-
миальный— преміяльний.

Премного —дуясе багато, пребагато.
Пренебрегать, пренебречь — зневажати,

зневажити когб, гордувати, погордува-
ти, гребувати, грёбати ким, чим; зане-

хаювати, занехаяти кого, що; занед-
бувати, занедбати що (Т и м н 6 т
гордуеш, та зневажаеш ме-
не, нещасну. Занехаяв пора-
ду дббрих людей).

Пренебрежение —зневага, ги; погбрда,
ди; гордування, пня; дурання, ння;
нёхтування, ння. Оставить в пренебре-
жении —занедбати, занехаяти. С пре-
небрежением— з погбрдою, гордуючи.
Относиться с пренебрежением —стави-
мся з погбрдою до кого, чбго.

Пренебрежительный —зневажлнвий, не-
уважлдвий, погірдлйвий. Пренебрежи-
тельно —зневажливо, леуваясливо, по-
гордлйво, погірдлйво. Пренебрежи-
тельно обращаться с кем —гордувати
ким, нёхтувам ким, лоневіряти когб.

Прение— спір, епбру; суперёка, ки; дис-

кусія, ііі; дебает, ів.
Преобладание— панування, ння; пере-

вага, ги.
Преобладать —панувати, переважает, пе-

ревагу мати, гору брати надким, над
чим. Преобладающий —переваяший.

Преобразование— перетабрення, ння; пе-

реббраз, зу.

Преобразователь, преобразовательница —

перетвбрець, рця; ниця, ці; реформа-
тор, ра; реформаторка, ви.

Преобразовывать, преобразовать.-ся— пе-
ретворяти, поретворйти, переробляти,
лереробйти, ся; зреформбвувати, зре-

формувати.

Преодолевать, преодолеть — перемагам,
перемогтй, змагати, эмоггй, посідати,
посісти, здолати, здоліти, под$ткати.
Преодолимый —перембжний, поббрний
(Хбче    перемогтй    всі    пере-
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шкод и. Де ти, горе? Все зДо-
л а ю).

Препарат —-препарат, ту.

Препинание —припйнка, ки; притйжа, ки.

Знаки препинания —знаки розділбві.
Препирательство —спірка, ки'; суперёка,

ки; суперёчка, чки.

П ре п и раться —суперечатися, сперечати-

ся, перекбрюватися з ким.

Преподавание — наука, ки; навчання,

ння; (изложение) — викладання,

ння; вйклад, ду (Науку в шкблах
п р о в а д я т ь чужою м 6 в о ю. П о-

пулйрний в и -в лад).
Преподавать, преподать— учйтн, навча-

ти, викладам, провадити. Преподать
указания— дати навід, вказівкй.

Препона —перепбна, ни; притичина, ни;

- завада, ди; припйнка, ки;_ перёшкб-
да, ди; перёчіпва, ви (К о л й-б и е б у-
лб як 6і притйчини. Жадно,!
перешкбди не будемочинй-
т и). Препоны ставить —перечѳшшва-

ти, перепгооджает.

Препровождать, препроводить — переси-
лати, пересдам, слати, одсилати, оді-
слати, одпровадясати, отпровадиет,
відпровадити. Препроводительный ад-
рес— супровідна адреса. Препроводи-
тельная бумага— супровіднйй папір.
При сем препровождаю —при цьбму
надсплаю.

Препровождение —I) пересилання, ння;
II) (времен и) —вяшвання, ння. Для
препровождения времени —для розва-
ги, для розрйвки, абй час змарнувати,

з нічого робйти.
Препятствие— перешвбда, ди. Препят-

ствующий — лерешвіднйй, перешкбд-
ник, ка: Препятствий нет— перешкбд
иемае. (Беспрепятственно — безпере-
шкбдно, безборбнно.

Препятствовать —перешводясам, на (у)
перешкбді ставати, стати, чинйти пе-
решкбду, заважати, запиняет, боро-
вйти, перечёплювати, перебивает (Н е
заважайменічитати).

Прервание —перёрва, ви. Электрический
прерыватель —перерйвач, ча. Преры-
вистый —перерйвчастий.

Пререкание— спір, спору; спірка, ки; су-
перёка, ки; суперёчка, чіш.

Прерогатива— первоправо, ва; прерога-

тива, ви.

Преследование—!) слідвування, ння;
стёясення, ння; переслідування, нн.ч;
II) уетсв, ежу. Преследование преступ-
ников — перес лідування злочйнців.
Преследование рабочих— утиск робіг-
ників.

Преследовать —I) гнатися, переслідувати,,
слідвувати, стёжити; II) утискати, на-
падатися, напастуватися.^

Пресса —прёса, сп; друкбване слово;

друк, ку.
Прессовать —гнітити, душити, нагнітшги,

. відтйскувати, вичавлювати, відкладу-
вати, дресувати. Прессованный —гні-
чений, тиснений, пресбваний.

Пресс-папье —лрйтніток, тку; прйдушка,
ки; прес-пап'е.

Преступление —злочйнство, ства; злбчин,
ну; лиходійство, ства; перёступ, пу.
Поймать на самом преступлении, на

месте преступления —піймати, схопйти
на гарячому вчйнку. Преступление
против общественной безопасности —

злбчин  прбти громадськоі  безпёки.
Преступник,-ца —злочйнець, нця; злочй-

ниця, ці; лпходій, дія; лиходійка, ки;
винуватець, тця; винуватник, ка; без-
законник, ва; беззакбнниця, ці (Щ о б
беззавбнника схопйти, при-

с т а в и т и у суд і там йогб с у-
дйти).

Преступность —злочйнність, ности; пере-

ступність, ности. Преступный —зло-

чйнний,  переетупний.
Пресыщать, пресытить,-ся —пересищати,

пересйтити, ся; розвошувати. Пресы-
щение —насит, ту; нёхоч, чу (Наів-
ся до нёхоч у).

і Претендовать —нарікам, рёмствувати на
кбго, претендувати на кого, на що
(Претендуе на посаду рахів-
н и к а).

Претензия— нарікання, ння; рёмство,
ства; домагання, ння; претензия, зіі.
Он на меня в претензии —він на ме-
не нарікае, рёмствуе (В і н мае до
м ё н е п р е т ё н з і ю). Пред'явить
претензию (к ком у) —запізвати кого,

пбзов заложйти на кбго.
Преувеличение —прибілыпування, ' ння.

Преувеличенны й —прибілыпений, над-
мірний. Преувеличенно —прибільшено,
надмірно.

Преувеличивать, преувеличить,-ся —при-

більшувати, ся; прибільшити, ся; пе-
реборщает, переборщйет що. Преуве-
личить  похвалу— перехвалим.

Преходящий— минущий, перебутнйй, до-

часний. Преходящая радость —лере-

бутна (минуща) радість.
При—при, за (Діти при мені жи-

ву т ь. За кріпацтва).
Прибавка, прибавление — I) (дей-

ствие) —додавання, пня; прибавлян-
ня, ння; долучення, ння; II) (пред-
м е т) —додаток, тку; додача, чі; при-
бавка, ки; придаток, тку; придача, чі;
надвйшка, ки; наддача, чі.
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Прибавлять,  прибавить,-ся — додавали, !
додам, прикидает, лрикйнути, доба-
вляет, добавим, прибавлйм, приба-
вим, набавляет, набавим, приклада-

ти. прикласет, доточам, доточйти; (к
вес у) —лриваясити; (о л ю д я х) —на-

людніти; (о цене) —накйнути. При-
бавить шагу —приспішйтн. Прибавить
жалованье —підвйщити утрймання,
ллатню. Прибавочный —добавочний,
додатвбвпй. Прибавочная стоимость —

додатвбва варгістъ.
Приближать, приблизить, -пя —наближа-

ти^ ся; наблйжити, ся; блйзитися,
блйжчам, ся; надхбдити, наблйзити-
ся; (о многих) —понаближашся,
понадхбдити.

Приближение —наблйжения, пня; збліі-
ясення, ння.

Приближенность —блйзкість,  кости.

Приблизительный —I)  прйблизний, пря-

мірний.    Приблизительно —прйблизно,
блйзько  до чбго,  на  згляд,   на   око,

/           приміром.
Прибор— прйстрій, г ою; прйлад, ду;

снасть, сет; начйння, ння; струмёнт,
ту; справйлля, лля; (с т о л о в о е) —

дакриття, ття. Прибор колес —стан ко-

ли. Измерительный прибор —вимірэ-
вий прйлад. Прибор водокачальный—
водотяжний прйлад.

і ■         Прибывание —прибування, ння.

Прибывать, прибыть —прибувати, прибу-
м, достается (Пбіізд прпбувао.
Вода в ставку після дощу

и рибу в ае).
Прибыль —прибыток,  тку;  корйсть,  сти;

зйсв, ску; поя«й-ток, тву;  барйіл, ma.

к               Прибыль     валовая —лрибутов    гурто-

вйй. Прибыль чистая —прибутов чй-
стий. Прибыльность— зискбвність, но-

сти. Прибыльный —корйсний, зискбв-
ний, вйгідний, пожйточний.

Прибытие —прибуття, ття; прихід, ходу;

приізд, ду. Прибытие поезда —прибут-
тя пбізду.

Привал— I) поичал, лу; II) спочйнок,
ику; відпочйяок, нку; одпочйнок, нку.

Приведение— привід, вбду, припровад-

экення, ння; наведения, пня. Приве-
дение в порядок— порядкування, ння;

упорядкбвування, ння. Приведение в

исполнение —викбпуваняя, ння

Привередливый— вередлйвий, вигадли-

вий, примхлпвий, витребёнькуватий,
перебірливий. -

Приверженец,-ца —прихпльник, ка; ця,

ці; прихіыгецъ, льця; лиця, ці; прибіч-
ник, іва; лиця, ці.

Приверженность— лрихй.іьнісіь, ности;

прихйлелня, пня Приверженный-
прихйльний, лрихйлий.

Привес— довісож, ка.

Привет-І) привіт, віту; II) привігання,

ння (Іа к мені й не булб од нёі

ні л а с к и, - н і л р и в і т у. Не о д-

казади  на  моё  привітання).
I іриветствие— привіт, віту; вітання, ння-

привітання, ння. Выступил с привет-

ствием Н— лривітав, вітав Н. Привет-

ливый— привітний, ввічлпвий, приём-
ний, приязний.

Приветствование— прлвітання. ння; ві-
тання,  ння.    Приветственный— лриві-
тальний, привітний (Послали
л р и в і т а л ыі у (п р и в і т н у) т е-

л е г р а м у).
Приветствовать— вітати, привіташ кого,

вітатися,  прнвітается  з  ким.

Прививание— щепіння, ння; щёшіення,
ння;  нащіплювання, ння.

Прививатель,-ница— щепііі. ія; щепіль-
ник, ка; ниця, ці.

Прививать, привить,-ся— I) прноукувает,

присукати, приплітает, приплести
(Треба присукати шнур); II)
нащіплювати, нащепйти, щепйти
прпщепи'ти, ся (Прищепив ц і ё І
осени  яблунь  з  десять).

Прививка— щепіння, ння; щёплення,
ння; нащшлювання, ння.

Привидение— прйвид, ду; мара, рй; ма-

на, ни; лоторбча, чі; почвара, ри; при-

ввясення, ння; облуда, ди.

Привидеться— I) приверзтйся, прибачи-

тися, привидимся; II) з дается, при-

мрітися, примріяется.
Привилегия— привілёй, ею; иеревага,

ги; надання, ння. Привилегирован-
ный —привілейований.

Привинчивать, привинтить— пришрубб-
вуівает, пришрубувата; (винтам и)—
пригвйнчувати, пригвинтвм; (г а й-
к и, винт ы) —прикру-іувати, при-

крутим; (деревянным и)— привір-
чувам, привертіет.

Привлекательность— привабливість, во-

сти; принадність, ноем. Привлека-
тельный— принадний, привабливий,
знадливий, вабкий, повабнлй. При-
влекательно —принадпо, лрпвабливо,
знадлйво, вабко, повабно.

Привлекать, привлечь —I) (к ответ-

ственное! и) —притягаот, лритяг-

ти; II) (чем интерес н ы м) —при-

нажувам, принадпти, приваблюватн,
привабити, повабиет, привернута, ва-

бим, иадити; (м н о г и х)— лоприваб-
лювам, лопринажуватн. Привлекать,
привлечь к суду —позивам, запіввати,
притягтй до суду, дотягтй у суд. При-
влечь на свою сторону —перембвити,
лереѳдпати. Привлекающий —ваблю-
чий.

20
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Привлечение —притягання, ння; притяг-

ненпя, ння.
Приводить, привести, привесть —I) при-

водим, привести, вивбдим, вйвести,
доводим, довести:; (сило й) —при-
провадити, долровадим; (многих)
—попривбдити. Приводить, привести
в порядок— порядкувати, лаштувати,

опоряясати, прибирати г упорядкувам,
улаштувам, опорядйм, лрибрам,
охаіти. Приводить в ужас —завдавати,
завдати я«.аху, страху, настрашйти-.
Привесть в чувства —очутити, відхо-
дйет. Привести в разорение, в бед-
ность —опустошим, знйщити, в стар-
ці, в злйдні пустйти. Приведенный
выше —згаданий вйще. Привести в
ярость —розлютувам. Привелось по-
бывать—довелось побувати. іНе при-

веди бог! —не доводи господи!
Привоз —лривіз, возу. Большой привоз

(на мельниц е)— завізно (у млині)
Привозный —привізнйй.

Привозить, привезти, привезть — при-
вбзити, привезти, надвбзити, надвез-
тй; (много) —попривбзити. Приве-
зенный —привёзений.

Приволакивать, приволочь,-ся —приволі-
кает, ся; проволоктй, ся; притжает,
ся; притягтй, _ ся (Трёбаприво-
локтй колоду до двбру. На-
силу додбму приволікся).

Приволакиваться, приволокнуться —же-

нихается, залицятися.
Приволье —привілля, лля; предозвілля,

для; придблля, лля; рбзкіш, коши;
рбзкбші, ів. Привольный— приві.ль-
ний, вйтідний, предозвільний. При-
вольно —вйгідно, предозвільно.

П ривставать, п р ивстать— підводитися,
ігідвестйся, звбдитися, звестйся.

Привыкать, привыкнуть — привикати,
привйкнует, звикати, звйкнути, уви-
вает, увикнути, навикати, навйкнуги,
привчатися, привчйтися, призвичаю-
ватися, призвичаітися до ^чбіго '(До-
всякого діла призвйчаівся).

Привычка —звйчка, чки; навйчка, чки:
налог, гу; поведінка, ки (Я не
маю звйчви вдень с пат и).
Привычливый —лризвичайливий. При-
вычный— звйклий, ёвйчний, привик-

лий, звичайний.
Привязанность — прихйльність, ности;

прихйлля, лля. Привязанный— I) пря-
в'язаний; II) прихйльний.

Привязка— I)     (д е й с т в и е)—прив'язу- j
вання, ння; II) прйв'язь, зи; припои,
ну;   III)  лричіпка,   ки;   напасть,   сти; I
пеня,   ні   (Собака  на  прйв'язі. ■

На  прилбні   пасли   кбні,   с і-
д л а н і, г о т 6 в і).

П р ивязчивость —причіпливіеть . вости.

Привязчивый —лричіпливий, налазли-

вий, задиракуватий, . причёпа, _ пи.

Привязной —прив'язнйй, причшнйй.
Привязывать, по"вязать —прпв'язуватя.

прив'яз&ти, припинати, приплати,
прип'ястй^ (м н о г о) —поприв'язувати,
поприпинати. П ривязан н ый —прив'яза-
ний, прйпнумй.

Привязываться, привязаться —L) прихи-

лятася, прихилйтися до кбго, відда-
ватися, віддатися кому, чиплятися,
причепйтися, приставам, пристати.
в'язнути, присікатися, прискіпатися
до кого.

Пригасать, пригаснуть —притахати, при-
тахнути.

Приглашать, пригласить —запрбшувати,
запросйти, зазивати, зазвам, закли-
і«ти, закликает; (м н о г и х) —склика-
ет, понапрбшувати, понапрохувам.
лозакликата, понаскликам, напроси -

ти. Приглашенный— прбханий. запрб-
ханий, запрещений, клйканий, завлй-
каний.

Приглашение —клйкання, ння; запрбси-
ни, ин; запрбшення, ння; закликання,
ння; зазив, ву. Получил приглашение
—одержав запрбсиня. Приглашение к
столу —заікликання, запрбшення до
столу. Пригласительный —зазивнйй, за-

прооний.

Приглядываться, приглядеться— придл-
влйтисй, придивйтися до чбго, на що.
приглядатися, приглядітися, вдивля-
мся, вдивйтися, вглядимся в ко-

гб, що.
Приглянуться —сподббамся, в око впа-

стн,  запасти, уподббатися кому.
Пригнетать, пригнести —пригнітати, пря-

гнітйіги.
Приговаривать, приговорить— I) присуд-

жувати, присудйти; II) домовляти, до-
мовита, еднати, поеднати кбго; III)
примовляет, примбвити, приказуватп,
приказали, приповідает, г приповісчА.
приговбрювати, приговорим (Д о м 6-
вилися, кому які яодарун-
ки. Не так ірае. як словами
примѳвляе).

Приговор— прйсуд, ду; вйрок, ку. При-
говор исполнено— присуд, вире*, вй-
вонано.

Пригодиться— пригодйтися, в пригбді
стати, згодйтися, здатися, придатися,
знадобйтися.

Пригодный— придатний, здатний, годя-

щий.
Пригожесть —гбжість.    ясости;     вродди-



Пригонять 307 Призвание

вість, возти; ладність, ности; врбда,
ди (Г л я н у в-б и т и в воду, та на
свою врбду). Пригожий —гижиіі,
гарний, вродлйвий.

Пригонять, пригнать— I) приганяти, прп-
гбнити, пригнали; 11) припасбвувати,
припасувати, нристосбвувати, присто-
сувати, приличковувати, приличку-

вати.

Пригонный —пригнаний,   пристосбвашга. .

Пригораживать, пригородить —пригорбд-
жувати, пригородйти, підгорбджуватя,
підгородйти.

Пригород —підгороддя, ддя; пригород,
ду. Пригородный —підгорбдній, я, п;

позагорбдній, я, е; позамісъкйй. При-
городное сообщение —коломіськё спо-

лучення.

Пригорок —підгірок, рка; узгір'я р'я; па-

горок, рка; шпилёчок, чка.
Пригорюниваться, пригорюниться —еуму^-

ватті, засумувати, журйтися, зажури-
тся, в т|}гу вдаватися, в тугу .вда-

тися.

Приготовление —прнготування, ння; го-

тування, ння; лаштування, ння; лаго-

ження, ння; лагодіння, ння; (пост е-

л і) —слання^ ння; (пищ и) —поранил,

ння.

Приготовлять, приготовить,-ся —готува-

ти, наготувати, наготовит, приготува-

ти, лагодити, ся; ладити, ся; ладна-

ти, ся; лашгувати, ся; споряжати, ся;

виготовити, налагодиш, ся; налангту-

ватн, ся; наладнуватя, ся; спра'витн,
ся; спорядцти, ся; защзавлйтп, запра-

вити; (п о с т е л ь) —слатиоя, послати,

. ся; (много) — новигогбвлювагги, по-

вилагоджувати.

Приграничный — погрянйчний, сумёж-
ний, суміжний.

Пригрезиться —приверзтйся, призрітися,
приыріятися, примрітися.

Пригрозить — погрозйти,    посварйтися,
' настрахати, пострахати.

Пригульный — приблудний; прибл^да,
ди; надуляний (Нагуляна д и-

т и, н а).
Придавать, придать —додавати, додатп,

надавали, надати. Придавать смелости

—додавати 'духу, відваги, сміливости.
Приданое —пбсаг, гу; віно,. на; виправа,

ви. Приданое давать, дать —посагува,-

ти, вінувати кого.

Придаток —придаток, тку; додаток, тку.

Придаточный —додатковий.
Придача —придача, чі; додача, чі; дода-

вання, ння; придавання, ння.

Придерживать —придёржувати,   притри- 1
мувати.                                                 „-

Придира, придирщик —нричёпа, пи;

причепёнда, ди; пеня, ні (Не х а з я li-
lt а, а суща п р н ч с п а, так і
в'язне   реп'яхб м).

Придираться, придраться —чшлнтися,

прнчепйтися, сікатися, присікуватися,
присікатися, г наскіпатися.

Придирка —прйчіпка, ки; зачіпка, кн;

напасть, сти.

Придумывать, придумать —придумувати,

придумати, вигадуватн, внгадати, вя-

мірк$вувати, ы-Ьпркуватн, вимудрбву
ьатп, вймудруватп.

Придурь— дур, дуру; дурість, рости; іу-

ріння, ння. С придурью —прид^ркува-
тий, прпшелёпуватий.

Придыхание —прицих,  ху.

Приезд —приізд, ду. Приезжий —наіз-
жий, приізжий, наізний, прйізнйй.

Приезжать, приехать —ирпіздйти, при-

кати, наіздйти, нліхапі.

Прием —I) (вещей) —приймання, ння:
принятая, ття; II) (госте й) —вітан-
ня, ння; обходини, ин; Ш) (в рабо-
те) —спбсііб, собу; заходи-, ів. За один

прием, одним приемом —за одним ра-
зом, одразу. В несколько приемов —

скількома пападами.

Приемка —приймання, ння; прийбм, му;
одбирания, ння; відбирання, ннл.

Приемочный —приймальний.
Приемник— відбирач, ча; прпймалыіик,

ка.
'Приемщик— прпймач,  ча.

Приживалка —дармоідка. ки; Дармріжа,
жі.

Прижиг —бпік, ку; опёчсне (місце).
Прижигание —прппікання, ння; вшіікай-

ня, ння; припалювання, ння.

Прижигать,      прижечь,-ся — припікатп,
нрипекти,   припалювати,   припалйтн;
(п емног о) —присмалювати,   приема

лйти, випікати, вйлекти, випалювати.
вйпалити.                  __ •

Прижим —тніт, ту; прмиск, ску.
Прижимать, прижать,-ся — тулнтп, ся;

притулйти, ся; пригортати, ся; прн-
горнути, ся; притуляти, ся; притулзо-
вати, ся; пригбртувати, ся; поприту-
лювати, ся. Прижимать уши— щулити,
прищулити (в).уха; II) притйскуватч,
притйснути, притискатн, утлскати,

утиснути, стискати, стйснути; III) уті-
сняти, утіснйти, пригнбблговати, при-

гнобйсги.
Призадумываться, призадуматься — за-

думуватися, задуматися, загадуватис;;,
загадатися, замислятися, замйслитися.

Призвание —I) поклйкання, ння; при-

кликання, ння; пбклик, ку; II) при-
звания, ння; призначення, ння.
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Приземистый —иизыаій, нриземкуватий;
(о человеке еще и) —присадку ,-

ватий.
Призирать, призревать, призреть —догля-

даіги, доглянути кого, клопотати, дба-
ти за кого, опікуватись ким, подбати
про кого, упадати коло .кого, добра
вичити, бажати кому; (о многих) —

поклопотатися, подбати.
Признавать,  признать,-ся —I) пізнавати,

лізнати кого; II) визнавати, вйенати,
признаватпся, призиатися в чему, за
кого, що; винйтися, повинйтися в чб- і
му; III) вважати, уважати, приймати,
мати за кого, за що (П р и з н а в а т и- j

с я  с в о г о   з л 6 ч и н у.   Признав-;
с я за в б и в с тв о).

Признак —знак, ку; ознака, ки; пбзнак,
ку; прикмёта, ти (К 6 ж н и й н а р 6 д ,

мае своі о з на к и).
Признание —признания, ння; визнаііня,

ння.
Признательность— вдичність, ности. При-

знательный —вдячний. Признательно —

вдачно.

Призрак —марево,  ва;  омана,  ни;  облу-
да, ди; мара, pfa; прйівид, ду; поторб- [

ча,  чі;  проява,  ви.   Призрачный —хи-
мсрний,   мрійний,   фантастйиний,   об-
щ дний.

Призрение, призор —догляд, ду; опіка,
кй; опікування, ння; пікдування, ння;

дбапня, ннй.
Призыв —пбклик, ку; заклик, ку; нри-

від, воду;   (в войско) —прнзва,  вя.
Прииск—копальня, ні; рудокопальня,

ні; рудокбпня, ні.
Приискивать, приискать— пришукуватп,

приніукати, напйтувати, напитати,
шдшукуватп. підшукати.

(Приказание, приказ —приказ, зу; наказ,
зу; рбзказ, зу; веління, ння; загад, ду.
По приказанию —за наказом, з нака-
зу, під загадом. По приказу —з на-
казу.

Приказывать, приказать — приказуватп,
приказати, нака-Зувати, наказати, за-
гадувати, загадати, веліти, звеліти
(Загадали коней з а и р я г а-
ти. Загадував знайтй вину-

ватого. Веліла мати ще й вал
п р а т и).

Прикапливать, прикопить —збиратл, на-
збирати, принадбати, прнховатп/

Прикасаться, прикоснуться — прнторка-
тися, приторкнутися, дотбркуватися,
доторкнутися, дотикатися, доткнути-
ся, черкатися, черкн5"гися.

•Прикатывать— 1)   (прикатить,   с я)—
прикбчувати,   прикотити, г привалюва- ,

ти, привадати (II р и в а л и в к а м і н ь

до стінй); II) (прикатать) —на-
котнти (напр., дорогу); вйкачати,
змаглювати (н а п р., б е л ь е); Ш) (л о-
ш а д ь м и) —прикотгіти, приіхати.

Прикидывать, прикидать, прикинуть,-ся

—I) пршшдати, ся; прикйнути, ся;

підкйнути, ся; підкидатися; пристав-
лятися, приставитися, прикннутися;
Ш) (о б о л е з н и) —чіплятнся, приче-

пйтися, вкйнутися, прикйнугися  (Не
3 н а ю, в і д к і л я те й лихо п р и-
4 е и й л о с я).

Приклад —I) додаток, тку; додача, чі;
придача, чі; II) доклад, ду; приклад,
ду; III) приклад, да (у ружья)
(Кравёць берё за працю й за
доклад окрёмо).

Прикладной — дбданий, лрикладнйн.
Прикладные- науки —прикладні на-

уки.

Прикладывать, приложить —1) прикла
дати, прикласти; II) докладати, до-
к ласти, приложйти, долоясйти. При-

. ложить старание — припильнувати,

прикласти рук до чбго. Приложить
руку —підписатися. Ума не приложу
—не дам ради, не мож,уі зрозуміти. ■■

Приклонение —прихйл, лу; нахйл, лу.
Приключаться, приключиться — трапля-

тися, трапитися, лучатися, лучйтися,
прнлучатися, прилучйтися, складати-
ся, скластися, сподіятися, спіткатися
(Трап и лося нещастя в дорб-
зі. Прилучил ась з чумачёнь-
комустепубідй,).

Приключение — пригбда, ди; вйпадок,
,ід,. у; прйключка, чкй; причина, ни;
оказія, i'i. Приключенческий —аваи-
турнилий.

Приковывать, приковать — прикбвуваіи,
прикувати, прикіути; (м и о г о) —по-
прикбвувати. Прикованный — прикб-
ваний, прикутий (А я, и р и к 6 в а;
н и й танцем з а л і з и и м, стой
п і д в и с о ч о н н о ю с к а л 6 ю).

Приколачивать, приколотить —прибива-
ти, прибйіги.

Прикосновение —дотик, ку; торкання,
ння; торкнёння, ння; дотикання, ння;
доторкання, ння; черкания, ння.

Прикосновенность —I) сумёжність, но-
сги; суміжність, ности; прилёжність,
ности; II) тгричбтність, ности до чбго.
Прикосновенный —I) оумежний,^ су-
міжний, нрилѳжниіі; II) причётний
(Я з 6 в с і м и с причётний до
ц ьбго ді л а).

Прикраса —прикраса, си; оздбба, би.
Прикрашивать,   прикрасить,-ся —прикра-
- шувати, ся; прикрасйти, ся; оздобяя-
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ти, ся; оздббити, ся; приоздббити, ся;

окраіпати, ся.
Прикрепление —прикріпа, пи; прикріп-

лення, ння.
Прикреплять, прикрепить,-ся —прикріп-

ляти, ся; ггрйжріщыовати, ся.

Прикрывать, прикрыть,-ся — накривати,
ся; накрищ, ся; прикривати, ся; при-
крйти, ся; закривати, ся; закрйти, ^ся;
затуляти, ся; затулйти, ся; заслонят,
ся; заслонит, ся; заступит, закрйти,
таіти, покривати, ховати що від кого.

Прикрытие —I) накривання, ння; на-
криття, ття; II) захист, сту; затула,
ли; варта, тп.

Прикупка —прикупка, ки;  докупбвуван- I
ня, ння. Прикупной— докупнни.

Прилавок —прилавок, вка; прйвалок, лка.
Прилагать, приложить — прикладати,

прикласти. Прилагать старания— до-
дали, прикласти рук. Прилагая при
этом —додаючи до цьбго.

Прилагательное   (имя) —прикмётпик,  ка. і
Прилаживать, при ладить,-ся— прилажу -

вати, ся; приладит, ся; прилаштбву-
вати, ся; прилаштуваги, ся; приправ-
ляти, приправити, припускати, при-
пітукбвувати, приштукувага, присто-
совувати, пристосувати, припасовува-

ти, припаоувати, пририхтбвувати, при-

рихтувати.
Прилежание —пйльність, ности; пильну-

вання, ння.
Прилежать —I) прилягати до кого, сумё-

жити, сумёжним бути, межувати з
ким, чим; II) пильнувати кого.

Прилежность— пйльність, ности. При-
лежный —пйльний, пральовйтий, "щй-
рий, упадливий, прикйдливий, робо-
тящий. Прилежно — пйльно, ^ щиро,
упадлнво, лрпкйдливо _ (П и л ь и о
с л гу х а т и к а з к и. Щ йі р о в з я-
тися за ді л о).

Прилесок —прилісов, сіка.

Прилив —I) приливання, ння; лідливан-
ня, ння; доливания, ння; (люде й) —

наплив, ву; натиск, ску; II) приплйв,
ву <іП р и берегах м о р с ь к іі х в о-
д а правильно прпбувае^і
убув&е; це звёться приплйв
і відплйв).

Прилипчивость —причіпнісггъ. ности; за-
разливість, вости. Прилипчивый— чіп-
кйй, липкий,  причіпнйй, заразливий.

Приличествзвать— личити, приставати,

впадати, годйггися (Т о б і л й ч и т_ь
червбна стрічка. Не приста-
ло вам т а ж .у п а д а, т и к 6 л о н ё I).

Приличие —пристойный,, ности; гбжість,
жости; подбба, би. Из приличия— для
годиться.

Приличный — 1) пристбйний, гожий;
II) відповідний. Прилично —I) при-
стойно, гоже, до звйчаю, пригоже, як
слад; II) відповідно. Не прилично —

не личить, не гоже, не пристало, не

подбба. Сделаться приличнее —позви-
чайнішати.

Приложение —I) (действие) —■ при-

кладання, ння; додаванпя, иня; II) до-
даток, тку. С приложением —в додат-

ком.

Приманивать, приманить —приманювати,
приманйти, приваблювати, вабити,
привабити, прпгоіджу ватаг, нрин^дити:
(м н о г и х) —поприманювати, попри-

наджувати. Приманиваемый —принад-
жуваний, примашований. Приманен-
ный —принаджений,  применений.

Приманка —принада, ди; ваба, би; (для
ловли ж и both ы х) —поживок, вку;
(рыбы) —жнвёць, вця.

Приманчивость — принадність, ности;
привабність, ности. Приманчивый—
принадний, привабний, мановйтий.

Примежевывать, примежевать — приме-
жбвувати, лримежувати, прирізувати,
прирізати.

Применение —приклад, ду; прикладан-
ня, ння; принорбвлення, ння; присто-
суваиня, ння; застосування чогб до
чбго. Применительный — відповідний.
Применительно — відповідно чому,
згідно з чим, стосбвно до чбго.

Применять, примениться —пристоебву-
вати, ся:; пристосувати, ся; приклада-
ти, ся; прикласти, ся; прирівняти, ся;
рівняти, оя; стосуватисот, приноровя-
тся (Таку^ методу прикла-
даѳ критика й до літератур-
них творів). Применяться к цене
—припінюватися.

Примерещиться— приверзтнся, примрі-

тися.

Примерзлый —примёрзлий.
Пример —приклад, ду; зііазбк, зка; взір,

взору; примір, ру; прмвід, воду. Пока-
зать пример— дата приклад. По при-
меру —за лрйкладом. Не в пример —

без порівняння, не в заміру. Не в при-
мер другим —не дивлячйсь, не вважа-
ючи на йяніих. Примерный (образ-
цовый)- — примірний, зразковий;
(данный для о б р а з ц а)—взірцё-
вий; (приблизительны и)— при-
близний. Примерно— примірно, зраз-
кбво, взірцёво, прйблизно.

Примеривать, примерять— 1) приміргова-
ти, приміряти, прирізувати, прирізатн,
поміряти; II) примірювати, приміряти;
(одежду) — придягати;   (обувь) —



Примета 310 Приобретение

прибувати. Примеренный — приміря-
ний, прирізаний; II) примірений.

Примета —дрикмёта, ти; знак, ку; бзнак,
ку; ознака,"ки.

Примечание —I) помічення, ння; посте-

рігання, ння; II) примітка, ки; ува-

га, іги.

Примечательность — особлйвість, вости;

цікавість, вости; річ гідна уваги.

Примечать, приметить — помічати, помі-
тити, примічати, примітити, постері-
іати, постерегтй, завважати, завважи-

ти, набачити, накйнути оком кого, що.

Примирение —примир'я, р'я; примйрок,
рку; замирения, ння.

Примочка (д е й с т в и е) —примбчування,
ння; (п р е д м е т) —примочка, чки._

Примыкать, примкнуть —I) причиняти,
причинйти; II) прилучатися, прйлучй-
тися; III) притинати, прищути, приля-

гати, прилягтй до чбго, меягувати з
чим (Причини двёрі, бо віе).
Плотно примыкает —щільно прила-

гав. Примыкать к чьим действиям —

прилучатися до чиіх вчйнків. Примы-
кающий —прилёглий, суміжний.

Принадлежать (кому) —налёжати, на-

лежатся, приналёжати, ся до кого,

чбго. К этому принадлежит —до цього

налёжить. Принадлежащий — прина-

лёжний, налёжний. Принадлежащий
школе —шк - льяйи : (сало ж ник у) —

іпёвсышй (и т. п.).
Принадлежность —I) приналёжність, но-

сти; налёжність, ности; властйвість,
вости. По принадлежности —кому^ на-

лёжить; П) справа, ви; справйлля, .

лля; прйлад, ду; лриладдя, ддя. Кан-
целярские принадлежности ■— канцз-

лярське приладдя.

Принесение —принёсення, ння. Принесе-
ние присяги —злбження присяги.

Приниженность — и >итш'юлёшсть, пости;

принйженість, ности; приголбмшеяість,
ности (Замість світ у —н е в 6 л я
та пригнббленість духу).
Приниженный —пригнбблений, прини-

жений, приголбмшений. Приниженно
—принижено, приголбмшено, пригнбб-
лено.

Принимать, принять —приймати, црий-
няти, ся; одбирати, бр-іти. Принимать-
ся, приняться —починагл, ябчатй, роз-
пѴіииетл.ти, ікѵттп -тн що; заходйтися,
взятися, прийматися, прийнятися до

чбго, за що; (о рас т.)—прийматися,
прийнятися. Принимать, принять го-

стей —вітати, привітаги юстёй, ириго-

стйти. Принять во внимание —вважа-
ти, завважати, завважптп; брати, взн- I
ти на увагу. Принимать кого за...— ыа-і

ти кого за, лічити кого за. Принимать,
принять к сведению —брати, взяти до

уваги. Принимать участие —I) брати
участь; II) дбати, кл оно гатя, ся; тур-

буватися за кбго, за що, знертати

особлйву увагу на кого, що. Принять
решение —покласти, зважитися. При-
нять в шутку —на жарі^ ловернути.

Принять к сердцу —до сёрця взяти.

Принять на свой счет —I) взяти на

свій кошт; взяти кбшти на себе; IT) до

себе прикласти, на свій карб взяти.

Принять намерение —браги, взяти за-
мір. Приняться за работу— братись до

праці, захбжуватися коло чбго; бра-
тися до чбго. Принять меяы —вжйти
заходів.

Приносить, принести — принбсити, при-
нести, иадносиш, наднестй; (много)
—понанбсити, понапринбсити; (в о-

д о й)— прибивати, прибйти що. При-
носить, принести благодарность —скла-
дати, скласти подяку, подякувати.

Принести вину, повинную —винюгися,
повинится. Принести жалобу —пода-
ти скаргу, поскаржитись. . Принести
пользу —дата кбристь, пожйток. При-
нести удовольствие — зробйти прикм-

ність. Принести мольбу —просвти.

Принудительный —примѵу совий, сіглува-
ний, приневільний, приневбльний.

Принуждать, принудить — приневблгова-
ти, приневолит, невблити, присйию-
вати, присйлувати, сшгувати, приму-
нтувати, примусити, змусити; <о мно-

гих) — позневблювати, попримушува-

ти (я тебе не приневблював
служит и. Не силуйте, він і
сам зрббить до діла. Приму-
шував хлбпця до книги).

Принуждение —невбяення, ння; сілу-
вання, ння; примус, су; примушувап-

ня, ння. По принуждению —з примусу.
Принужденность — ввмугпеність, ности;

неприрбдність, ности; незвичайністъ,
ности. Принужденный —примушений,
приневолений, присйлуваний, вйму-
шений, сйлувавий, зневблений. При-
нужденно —вймушено, зневблено, по

невблі, з примусу.

Приободрять,-ся, приободрить,-ся —осмі
лювати, ся; осмілити, ся; нідбадьбри-
вати, ся; підбадьбрити, ся; набира-
тись відваги.

Приобретать, приобресть —набувати, на-

бути, добувати, добути, здобувати, з до-

быта, дбати, надб&ти, придбати, нажй-
ти. Приобресть известность —слави за-

жйти. Приобретать влияние —забира,-
тн сипу.

Приобретение —наб^ток,   тку;   здобуток.
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тку; добуток, тку; надбання, ння; при-

дбання ння. Приобретенный —набутий,
прйдбаний, добутий, нажйтий, добув-
ний.

Приобщать, приобщить,-ся — прилучати,

лрилучйти, долучати, долучйти, до-

кладата, докласти, доложйтн, приѳ.і-

нати. Приобщить к делу —нрилз'члти

до справи.

Приобщение —прилучення, ння.
Приостанавливать, приостановиться—

припиняти, ся; лрипинйтп, ся; спиня-
ти, ся; спинйти, ся. _ Приостановить
дело —припинйти справу.

Приостановка —припйнка, ки.
Припаивать, припаять —прилютбдувати,

прилютувати.

Припас —I) припас, су; запас, су (Чоло-
вік красти йде з припасом);
П) с'естные припасы — харч, чу, чи;

харчі, Ів; жйвність, ности; істивні, i'c-
товні запаси.

Припечатывать, припечатать (пе-
чать ю) —ігрипечатувати, принечата-

ти; (п р и 6 а в л я я) —придрукбвувати,
придрукувати.

Приписка —прйпис, су: приписка, ски;

(к п и с ь м у) —дописка, ски. Приписка
к призывному участку— приписка до

призбвного участку. Приписной —при-

писной.
Приплата —приплата, ти; доплата, ти;

надплата, ти.

Приплод —принлід, лбду; плём'я, м'я.
Припоминание —пригадування, ння;

Припоминать, припомниться; припомя-

иуть — пригадувати, г пригадати, ся;
прилам'ятати, спам'ятати, спом'янути;
(о много м) —позгадувати, поприга-

дувати.

Приправа —приправа, ви; заправа, ви;
присмаки, ак.

Припрашивание —припрбха, хи; припрб-
шування, ння (П р и п р б х и—а н і
трохи).

Припрягать, припречь —припрягати, при-
прягли, прибичовувати, прибичувати,
підпрягати, підпрягти, бичувати.

Лриоабатывать, приработать —I) прироб-
лйти, приробйти, дороблйти, доробйти,
прирбблювати.

Приращение, прирост —I) (к чём у) —

прирбщування, ння; лриріст, рбсту;
II) збілыпення, ння; намнбження, ння.
Приращение капитала — збілыпення
капіталу. Приращение населения —

приріст, намнбження людности.

Приречный —напрічний.
Природа —прирбда, ди; натура, ри; істб-

та, ти; вдача, чі. От природы —зрбду.
Природный —прирбдній, я, е; прирож-

дёний, родймий, родовйтий, саморбд-
ний.

Прирожденный —прирбджений, нрирож-

дённий.
Присваивать, присвоить, присвоять —

присвбювати, __ присвбіти, привлащува-

ти, привластйти.
Присвоение —присвбювання, ння; при-

своения, ння; привлащування, ння;

лривлащення, ння.

Присказка —прйказка, ки; прйповість,
вісти; примівка, ки.

Прискорбный— журнпй, сумнйй. При-
скорбно —журно, сумно.

Прискучивать, прискучить —надокучаги,

надокучити, набридати, набрйднути.
Прислуживание — вслугбвування, ння;

вслутування, ння; прислугбвування,
ння; прислугування, ння.

Прислуживать —вслугбвувати, услугува-

ти, ігрислугбвувати, прислугувати,
прислужуватися.

Прислуживаться, прислужиться — прн-

сл^жувагися, прислужится, ггідслу-
жуватися, підслужйтися.

Прислужливый —прислужливий, услгуж-

ливий.
Прислушивание — прислухування, ння;

прислухання, ння; прислухбвування,
ння.

Прислушиваться, прислушаться — при-

служуватися, прислухатися). прислуха-

тиоя, дослухатися, настрбчити вута

і(До в с ь 6 г о доглядався і
пиль и о  прислухався).

Присматривание —доглядання, ння; на-

глядання, ння; дбгляд, ду; нагляд, ду.

Присматривать, присмотреть— I) догля-

дати, доглянути, приглядати, пригля-

нути, пильнувати; II) видивлятися,

вшпукувати, виглядіти, вйдивитися,
вйшгукати. Присмотренный —доглйдже-
ний.

Присмиреть —посмирщшага, потйхшати,
поплбхшати, притихнут, приняшкну-

ти, утихомирится.
Присмотр— дбгляд, ду;. нагляд, ду; прй-

зір, ру.

Присмотрщик,-ца — доглядач, ча; чка,

чки; дозбредь, рця.

Присовокупление —додаток, тку; дода-
вання, ння; прилучання, ння.

Присовокуплять, присовокупить —дода-

вати, додата, прилуч&ти, прилучвти,
долучати, долучйти. При сем присо-

вокупляю —до цьбго додаю. Присово-
купленный — прилучений, дбданий,
приеднаний.

Присоединение —приеднання, ння; при-

лучання, ння; - долучання, ння.

Присоединять,   присоединиться — при-
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лучати, ся; лрилучиш, ся; ириверта-

ти, ся; привернут, ся; приёднуваш,
приедпати, ся; приставати, пристати.

Присоединенный —приліучений.
Приспособление —приспособления, ння;

пристосування, пня; (а п п а р а т) —

ирйлад, ду; пристрій, 6ю.
Приспособлять, приспособить — прилад-

жувати, приладити, пристосбвувати,
пристосувати, приладнбвувати, при-

ладнати що до чбго.
Приставать, пристать —I) зупиняягися,

зупинйтпся, ставати, стати; II) при-

ставати, пристати, причалювати, при-

чалит, прибиватися, прибйтнся (П а-

роплав пристав до берега);
Ш) прилипати, пр'илйпнутй, чіпля-
шся, причепйтися (Смола при-

липла до рук); IV) уідатися,
уістися, сікатися, присікатися, напада-
тися, напастися (У і д а ю т ь ся па

молбднюго); V) приставати, при-

стати, змордуватися (Волй при-

стали в дорозіХ
Приставной —приставнйй, приставлений,

пришйтий (Приставнйй с т і-
лёщь.   Приставлений   кбмір).

Присталый —I) прибл^-диий; II) приста-

лий, змордбвантий.
Пристальность —шілыіість, ности. При-

стальный — пйиыгий, уважливпй,
унажіьий. Пристально —пйлъно, спнль-

на, уважно, з 'увагоіо '(В і н и й л ыі о

глянув мені в 6ч і).
Пристанище —прнстанбвище, ща; лрпту-

лок, лку; прихйшок, лку.

Пристань— пристань,  ни.

Пристерегаться, пристеречься — поберег-
тйся, . берегтйся, постерегтися, стерег-

тися.
Пристойность —лристбйність, ности; зви-

чайність, ности; гбжість, жости; лри-

сталість, лости. Пристойный —пристбй-
ний, гожий, звичайний, присталий.

Пристрастие —прйстрасть, сти; унада, ди

до кбго, чбго. Пристрастный —прйстра-
сний.

Пристращаться, пристраститься — при-

сгращатася, пристрастится, лрилюб-
лятася; лрйлюбйгися до кбго, чбго,
вдавагаея, вдагася у що, впадатйся
у що, до чбго, закохатися в чбму, укй-
лутися   в  що    (Приетрастйвся

■ д о ч и т а н н я. В д а в с я в г у л ыі ш,

пі;&цтво. Закохався в садів-
н и ц т в і).

Пристрел— пристріл, лу.

Пристройка —прибудбва,    вп;    лрибуду-
. вання, ння; (к а м е н и а я) — приму-

рок, рку.

Приструнивать,   приструнить —налягати,

налягти,   принирати,   прішёрти,   при-

струшовати, приструнит.
Приступать, приступиться— I) присту-

пит, приступит, доступатися, досту-

пйтися, підетупати, шдетуш'мш, ся;

II) починати, почати, розпочинаш,

розпочати, братися, взяшся, заходит-
ся (Не з н а е ш, як п р и с г у п й т и

до йог о). Приступить к делу —роз-

почати, взятися до діла.
Присуждение —прйсуд, ду.

При сутстве н н ы й —служббвий, урядбвии _

Присутственные дни —урядбві, робочі
ДПІ.

Присутствие —I) приоутність, ности; при-

томність, ности; буття, ття; II) заля за-

сідання; засідаипя, ння; III) устапбва т

вп;  інстітуція, i'i.
Присутствовать —I) бути прпсутнім, 65-

ти (при чбму); II) засідата.
Присутствующий —присутній, я, е; на-

явний.

Присущий, присуще— властйвий, вла-

стйве.
Присчитывать, присчитать — прнрахбву-

вати, прирахувати, нрплічувати, при-

лічйгги; додавати, додати.

Присылать, прислать —прпсилати, при-

слали; (о многих) —поприсилати.

Присылка —I) присилання, ння; при-

слання, ння; надсилання, ння; наді-
слання, ння; II) посйлка, ки. При-
сыльный —прйсланий, надісланий.

Присяга, присягание —присяга, ги; дри-

сягання, ння.

Присягать —присягатися, присягу брати
(дав am).

Притворность —фалылйвість, вости; нет

щйрість, рости; пришідливість, вост.

Притворный —удаваний, фалыпйвий.
нещйрий, лукавий, брехлйвпй, прп-

кйдливий. Притворство —фалып, щи;

лукавство, ства; прикид ливість, вости;

удавання, ння.

Притворяться, притвориться — прикида -

тася, прикинутся ким, удавати, уда-

ти когб. Притворяться больным —уда-

вати хброго.
Притеснение —гніт^ ту; іутиск, ку; прй-

твск, ку; лритуга, ги; пригнічення,
ння.

Притеснитель,-ница —утйсник, ка; ця,

ці; гнобйтель, ля; -лька, ки; папасник^

ка; -шщя, ні.

Притеснять, притеснить — утііскувага,

утискати, пригнбблювати, пригнобйти,
інобйш когб, насідати, насісти на ко-

го, прикріучувати, прикрутйти.
Притесывать, притесать — притісуваги„

притесати.
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Притискивание —лритаскання, ння; при-

тек, ку.

Притискивать, притиснуться — притй-
скувати, притиснута, пригнітата, при-

інічувати, придавлювата, придавит.
Приток (д е н е г)— приплйв, ву; (о ре-

ке) —доплйв, ву; притока, ки (Дні-
прб приймае нимало доллй-
иів: Сулу, Вбрсклу і и н.).

Притолока —одвірок, рка (в е р х н я я).
Приторность —нуд, ду; нудбта, ти; вуд-

кість, кости. Приторный — нуднйй,
нудкйй. _ Приторно — нудно, і-гудко

(Нудна -р о з м б в а. Т а к б солод-

ке, що аж н у д н ё).
Притягать, притягнуть,-ся; притягивать

—притнгувахи, притягати, притяЕтй,
приволівати, приволоктй, приволо-

чйти.
Притяжение —прйтяг, гу; притягання,

ння; ваготіння, иня.

Притязание —I) домагання, ння; змаган-

ня, нняі; вимбга, ги; II) причіпка, ки;

напасть, сти; пеня, ні.

Притязать — домагатися, доправлятися

чогб.
Приумолкнуть —замбвкиути, примбвкну-

ти, принйшкнути.
Приунылый —сумнйій, смутнйй, засмуче-

ний.
Приукрасить —лричепурііти,    обхаічити.
Приурочивать —I) пристосбвувати до чб-

го; II) віднбсити._ Приурочить на I мая

—віднёсти на порше травпя.

Приходить, прийти, притти —I) прпхбди-
тті, прийти, надійтй; БІ) наступит,
наступит, наставата, настати. Прихо-
дить в возраст —доходит до зрбсту.
Прийти в сознание —стямитися, отя-

митиея, опам'ятатнея. Пришло в го-
лову —спало на дѵмку. Приходить,
прийти в нищету, в упадок —бідніти,
{эднішати, збідпіти, зуббжити, підупа-
сти. Прийти к соглашению —дійтй (до)
игбди, погбдитися. Приходить к заклю-

чению —дохбдити до вйсновку. При-
шел по экстренному делу— прийшбв
у пйльній справі.

Приходиться —приходится, підхбдити
до чбго, доводится, пршіадати, при-

пасти, випадати, впадати. Как при-

дется —як набіжйть. Приходиться род-
ственником — довбдитися родичем.

Пришлось (как-раз) —припало; як-

раз у міру. Пришлось (случилось)
—в&пало. Пришлось (в силу н е о б-
ходимост и) —довелбсяч

Приходный — прибутковий, прихідний.
Приходная книга —книга прибутків.
Приходо-расходная книга —книга при-

бутків і видатків.

Приходорасходчик — прибутковидатник,
ка.

Приходовать —з-шрпбуткбвувати, запри-

буткувати.
Прихожая— передпбкій, кбю; передня,

ньоі; прйсінок, нка.

Прихожий —прихбжий, захожий.
Прихотливость —примхлйвість, вости; ве-

редлйвість, вости; вигадливість, вости.

Прихотливый —прим'хлйвий, вигадлдь

вий, вередлйвий.
Прицепка —I) чіпляння, ння; причіплю-

вання, ння; II) петля, лі; гачбк, чка:
Ш) причепнйй вагон.

Прицепщик —причішиовач, ча.

Причал —причал, лу.

Причаливать, причалить —причалювати,
причалит, приставати, пристати.

Причастность —прнчётність, ности. При-
частный —причётний.

Причина— причина, ни; прйвід, ^воду.
Быть, стать причиной —спричинйтися.
По причине—через що.

Причинять, причинить —учиияти, учпіпг-
ти, удіяти, вдіяти, заподіяти, завдава-
ти, завдати чогб. Причинять убыток,
порчу —шкоднти, нашкбдпти, ушкбди-
тй. Причинять хлопоты —завдавати

клбпоту.
Причисление—залічення, ння; зачислен-

ия, ння; прилучення, ння.
Причислять, причислить —прилічувати,

причислят, прпчйслити, валічувати.
•залічити.

Причитающийся— налёжний,   приналёж-
НИИ.

Причудничать— химерувати.

Причуды— I) химёрп, ёр; вйчуди, ів;
II) прймхи, ів; вйгадки, ок. Причудли-
вый— I) чуднйй, химѳрний; II) прим-
хлйвий, вигадлйвпй.

Пришелец —захбжий, ого; захбдець, дця;
зайда, ди; (и р о н и ч н о)— заволока,
ки; приблуда, ди. Пришлый— захб-
жий, прибутний, зайшлий.

Пришибить — прибпватп, прибйти;
(с и л ь н о)— убивати,   убйти.  г

Прищемлять, прищемить— прищикувага,
прищикн^ти, вщикніути, прпчавити.

Приют— притолок, лку; прихйлок, лку;
захисток, тку; пристанище, ща; при-
станбвище, ща.

Приязнь— приязнь, ни; приязність, но-
сти; прихйльність, ности.

Приятность— приёмність, ности; милість,
лости; лйбість, бости; утіха, хи.^

Приятный— прнёмний, мнлий, любий,
ѵтішний.                                    ,         .

Пр-иятно— приемно, мило, любо, залюбкв.
Про— дли, за-для, про. Про-себя— до се-

бе   собі. Сказал, что про-себя— сказав
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щоеь про себе (или) сам собі. Про
себя что-то думать —сам собі щось ду-

мав.

Проба— I) проба, би; II) спрбба, би; ПІ)
проба, зразбк, зка (Взяв трохи

зеірна на пробу). Испытание ма-

териалов —сприба матеріялів
Пробег —перебіг, гу.

Пробегать, пробежать (расстояни е) —

пробігати, пробігти, перебігати, пере-

бігти; (глазами) — продивлятися,

продивнтпся (на іпвидку) (А в т б-
бус пробігае за годину со-

рок кіломётрів. Не прочи-

тав,  а  тільки  продивйвся).
Пробездельничать —пробайдикувати.
Пробезпокоиться —протурбуватися.
Пробел— пропуск, ску; прогалина, ни;

перёрва, ви; промёжина, ни. (П р о-

галини в біографіі М. Коцю-
бинського ще не заповнені).

Пробка —пробка, ки; кброк, рка; (д е р е-

в я н н а я) —чіп, чопа.

Проблема —проблема, ми; завдання, ння

Проблематический — проблематйчний,
здогадальний, загадкбвий.

Пробный —прббний, спрббний; (с де-

ланный на проб у) —зразкбвяй,
взірщёвий.

Пробовать —I) робйти спрббу; II) (пы-
таться) — спйтуватися, спитатися;

III) куштувата, скушгувати; IV) ,(к у р,

зрелость    плодо в) —щупати. •

Пробой —скббель, бля. Пробойник —про-

ббець,. йця;  пробивач,  ча.

Проболеть — проболіти, прослабувати,
вйболіти, переболіти, переслабувати,
похоріти.

Пробоина —вйбій, ою; пробйте місце,
дірка, ки.

Пробуждать, пробудиться— будйти, роз-
будйти, ся; прокидатися, прокйнути-
ся,  прочуматася,  проб^ркатися.

Пробуждение— зб^дження, ння; пробуд-
ження, ння; -прббуд, ду; прокидання,
ння; прбкид, ду.

Провевать, провеять —провівати, прові-
яти, повівати, повіяти, подихати, по-

дихнути, провіювати, провіяти.

Провентилировать —провітрити.
Проверивать, проверять, провериться—

перевіряти, перевірита, повіря.ти, пові-
рити, вивіряти, вйвірити; (испы-
т а т ь) —звіряти, звірита (3 в I р и л а

козака по натур онці). Прове-
рять кассу —перевіряти касу. Прове-
рять часы —вйвірити годйнника.

Проверка —повірка, ки; переварка, ки.

Провес —недовага, гй.
Провиант —провіянт, ту; харчі, ів.

Провизия —провізія, іі;  харчі,  ів;  жйв-
ність,  ности.

Провинция —провінція, цііі; краіна, ни,

округа, ги.  Провинциальный —провін-
ціяльний, краѳвйй.

Проводимость —провбдність, ности,

Проводить, провести —I) проводит, про-

вести, провадити. Проводить в дорогу

—виряжати, вйрядити. Проводить день

—передшовати. Проводить лето —літу-
вати, одурнти, звбдити, звёсти, у дур -

Hi пошйти, в шбри убрати. Проводить *
в жизнь —переводит до життя.

Проводник —провіднйк,   ка;    проводнй-
чий,    ого;    (нищи х) —ново дар,    ря;
поводатар, ря.

Провожать,     проводить — I)    проводит,

нровесгй,    провожата    (Провести
від  собак.  Провести  до   зна-

й 6 м и х); II) виряжати, вйрядити, ви-

проваджувати,  вйпровадити   (Вир я-
іж а т и в ч у ж у  с т б р о н у).

Провоз —перевіз, возу; достава, вн; про-

віз, возу.

Провозглашать, провозгласить —оголопй-
ти, оголоейти, оловіщати,  оповістйти.

Провозглашение— оголбшення, ння; опо-
віщення, ння.

Провозить, провезти —провозит, провез-

ти, перевбзити, перевезти.
Провозный —провізвий. Провозная плата

—провізнй, плата; плата за перевіз.
Проволока —дріт, дроту. Проволочный —

дротянйй, дротовйй (относящий-
ся к проволоке). Проволочная
вещь —дротянка, ки. Проволочные
гвозди —дротяні цвяхй.

Проволочка —відволбка,  ки;   гайка,   ки;
гаянка, ии; тяганйна, ни.

Проворнее —мерщій,      метчій,    швйдче,
хутчій, хгутче.

Проворность —мотбрність, ности; жва-

вість, воети; хуткість, кости. Провор-
ный —мотбрний, меткий, шйверток,
тка; швидкйй. Проворно — моторно,

хутко, метко, гявйдко, моторнёнько,
хутёнько.

Провотировать —проголосувати.

Прогиб —угнутг&, ття; вгнуття, ття.

Проглядывать,   проглянуть— проглядати,

проглянут, виглядати, вйглянути,
лроявлятися, проявйтися; (пропя-
д е т_ь) —проглядіти, продивйтися, за-

дивйтися, недоглядіти, недоглёдіти,
недодивйтися; (книгу, рукопись)
—передивлятися, передивитися, пере-

глядит, переглянути. Глаза прогля-

деть за кем — бчі порвати за ким, очі
вйдивити.

Проговаривать, проговориться — I)
промовляти.    промбвити,    вимовляти"
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®амовити, проказувати, проказати;

П) (с кем, о чем) —балакати, роз-

мовлйти, пробалаікати Щ р о б а л а-

кали цілий вёчір); Ш) проба-
лакатася, проббвкнутися (Як не

просили, щоб мовчав, а такй
пробалакався  десь).

Программа —програма, ми; програм, му.

Прогресс —пбступ, пу; прогрёс, су. Про-
грессивный —поступбвий, прогресйв-
ний.

Прогрессия (м а т.) —прогрёсія, ІІ; пбступ,
пу.

Прогул— прогул, лу; (школь н.)— казна,
ни.

Прогулка — гулянка, ки; прогулйння,
ння; прогалинка, ки.

Продавание —продавання, ння; продаж,

жу.

Продажа —продаж, жу; продавання, ння.

В продажу, для продажи— на прбдаж
Продажность —продажність, ности; про-

дайність, ности.

Продержка —затрймання, ння.

Продекламировать —лродекламувати.

Предерзостный —нахабний, нахрапний.
Продиктовать —проказати, продиктувати

Продналог —продподаток, тку.

Продовольственный —харчовйй.
Продовольствие —I) харчування, ння; II)

харч, чу; харчі, ів; провійнт, ту. Про-
довольственный —харчовйй.

Продолговатость — подбвжність, ности,

нодовг&стість, тоста. Продолговатый —

довгастий. П ро долговато —довгасто.

Продолжать, продолжиться —провадити,
вести, повести дадгі; продбвжувати,
продбвжити, ся; протягати, ся; про-

тягтй, ся. Продолжать делать— далі
робйти.

Продолжение —продбвження, ння; про-

дбвж, жу; прбтяг, гу. В продолжение

—в продбвж, на протязі, прбтягом,
через. Продолжение следует — далі
буде.

Продолжительность — дбвгість, гости;

довгота, тй. Продолжительный —дбв-
гий, трнвалий, довгочаений, протяж-

еий, протяглий. Продолжительно—
дбвго, довгочасно.

Продольный —повздбвжний, подбвжний.
Продольное —повздбвж, подбвж, уз-

дбвж.
Продувание— прбдув, ву; продувания,

ння. Продувной— продувнйй, виверт-

кйй, шахраюватий. Продувательный —

продмухнйй.
Продувать (ч т о) — продмухувати, про-

дут.

Продукт— вйтвір, вору; пводукт, ту; до- I
буток, тку; здоб^ток, тку; плід, плбду. I

Продукты потребления— продукта спо-

живання.

Продуктивность —продуктйвність, ности;

пліднісгь, ности; вйтвірність, ности.

Продуктивный —продуктйвний, плід-
нйй, вйтвірний, вирібнйй.

Проезд— проізд, ду;   перёізд,   ду.    Про-
. ездной —проізнйй.

Проездом— переіздом, по дорбзі.
Проезжать,-ся —проіжджати, ся; проііз

дитйся, ся; проіхатн, ся; вийкджати,
виіздйти.

Проект —проект, ту.

Проектировать —проектувати.

Проектный —проектовий.
Проживание —прожитая, ття; перебуття,

ття.

Проживательство — проживания, ння;

марнування, ння.

Прожора —прбість,   сти;   ненажёра,   ри.

Прожорливость —ненажёрливість, вости;

ненаісність, ности. Прожорливый —не-

нажёрливий, ненажёрний,   ненаісний.
Прозвание, прозвище —прізвище, ща;

прізвисько, ка; (насмешливо е) —

прикладка, ки.

Прозорливость — прозірливість, вости;

прозірністъ, ности. Прозорливый —

прозірливий, прозірний. Прозорливо —

прозірливо, прозірно.
Прозрачность— прозбрісіь, рости. Про-

зрачный — прозбрий, прозірчастий.
просвітчастий (В она мов тінь
прозбрчаста літаѳ).

Прозябание (з е р н а) —рбщення, ння;

і(о жизни) —чевріння, ння; скніння,
ння; нйдіння, ння;^ животіння, ння
(Не ж и ття,  а  нйдіння).^

Прозябаемое —рослйна, ни; ростйна, ни.

Прозябаемость— рослйнність,  ности.

Произведение —твір, твбру; утвір, вору;

діло, ла; праця, щі; добыток, тку; здо-
б^ток, тку; виріб, робу. Произведение
искусства —-мистёдький твір, утвір, ру;

твори мистёцтва. Произведенный —

утвбрений, вйтворений, зрбблений,
оправлений (П а м'я т н и к р у f н и,
справлено! на У к р а і н і з по-
чатком XVII с т о л f т т я).

Производительность — нродукційністъ,
ности; твбрчість, чоста. Производи-
тельный — вирібнйй, продукційний,
твбрчий. Производительность труда—

продукційність праці. Производитель-
ность завода —продукдійність, видат-

ністъ заводу. Повышать производи-
тельность — ггідвйщувата продукдій-
ність.

Производить, произвести— I) творит
створйти, утворйти, робйти, зробйти.
чините, ечинйти, учиняти, учинйти.
справляти,   справит,   виробляти,  ви-
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робйти. Произвесть безпорядок, заме-
шательство, раздор —счинйти розгар-

діяш, заколот, бучу, набаламутит.
Производить торговлю —вести торг,

торгувати. Производить дело (в суде),
следствие —вести діло, справу, чинй-
ти слідство; II) ^родйти, породим,
сплодйта, наплодйти, вивбдити, вй-
вести що від чбго, кого. Производить
потомство —родйти, породит Произ-
водить новые сорта растений —^вивбди-
ти  нові  гатунки  рослйн.

Производный —похідний, вйтворений.
Производство —виробнйцтво, цтва; з'ору-

дування, ння; робота, ти; вйріб, робу.
Производственный —виробнйчий.

Произвол —свавбля, лі; самовільство,
ства; самовбля, лі; самобрання, ння.

Произвольный —самовільний, свавіль-
ний, самобраннпй. Произвольно —само-

вільно, самохішо, свавільно, само-

бранно. Произвольная величина— до-

вільна величина.

Произнесение —виголбшування, ння; вй-
голос, су.

Произносить, произнести — вимовляти,
вймовити, внголбшувати, вйголосити,
проказувати, проказати. Произносить
невнятное —мугйкати, момотати. Про-
износить безсмысленные звуки —бель-
котати. Произносить приговор —вирі-
кати. Произносить стихи —промовлй-
ти, внголбшувати вірші.

Произношение —внмбва, ви; вимівка, ки;
говірка, ки.

Происходить, произойти —I) відбуватися,
відбутисія, творйтися, чиніітиоя, вчи-

ннтися, робйтися, зробйтися, діятися,
лодіятися, стати, ся; повстата; (л л о-

х о е) —кбітнся, скбітися; II) вихбдити,
вййти, походит, винйката, вйникну-
ти, повставали, повстати. Происходит
недоразумение —виникае, повстаё не-

порозуміння. Произошло недоразуме-

ние —сталося непорозуміння. Происхо-
дит невозможное —.твориться немож-

лйве. Происходит собрание —відбува-
ються зббри. Произошло —сталося

трапилося, вчинйлося.
Происхождение —початок, тку; лочйн,

ну; пох'джепня, ння; рід, роду, поро-

діш-ш, ння. Общее происхождение —

слільне похбдження. По происхожде-

нию —з похбдження, похбдженням,
з-роду (Почували едність
с в о г 6 спілыюго похбджен-
ня).

Происшествие —вйиадок, дку; оказія, И;
подія, іі; пригбда, ди. Отдел происше-

ствий —відділ подій.
Прок —путая, ття; кбристь, ристи; пожй-

ток, tkj-. Идти в прок —веетйся, пово-

дится, ітй на добре, на кбристь^
щастйти. Что в этом проку— яка з цьб-
ю кбристь.

Прокат —прокат, ту.

Прокатка (железа) —■ валыцовання,

иня; штабування, _ ння. Прокатный
)(з а в о д) —вальцговальнли, штабуваль-
ний.

Прокладка —перекладка, ки; закладка,
ки; заставка, ки. Прокладка пути —

прокладання дороги, залізнйщі.
Прокладывать, прокласть —перекладати,

перекласти, прокладати, прокласга,

ігровбдити, провести.

Проклятие —прокдін, прокльбну; про-
клятая, ття; клятая, ття; клятьба, бй.
Проклятый —I) проклятий від кого;

II) клятий, проклятущий.
Прокоптелый —прокопттлий, продймле-

ний.
Прокоптеть —прокоптіти, продимйги, ся.

Прокормление —харчування, ння; годі-
вля, лі.

Пролетариат —пролегаріят, ту; сірбма,
ми;  біднбта, га;  бідбта, ти.

Пролетарий —пролетарій, ія; бідак, ка;

сіромаха, хи. Пролетарский —пролетар-

ський.
Пролет —I) (м_еясду станциями) —•

перегін, гону; II) (мост а) —прогін,
гону. Пролетное строение —прогіина
будбва. Пролет птиц — пролітання
птахів.

Пролив —протока, ки.

Проливной (дождь) —ливнйй, тучнйй,
заливнйй.

Пролог —пролог, ву; заспів, ву; вступ,

иу.
Пролом —пролім, лому;  вйлім, лому.
Промалчивать, промолчать— промбвчува-

ти, промбвчага, лерембвчувати, пере-
мбвчага, змбвчувати, змбвчати.

Промасливать, промаслить —промаслюва-

ти, промаслит. Промасленный— про-

маслений.
Промах —мах, ху; ббмах, ху; прбгріх,

ху. Он не промах —віи маху не дасть.

Промах сделать —маху дат.

П ромаяться —пронудйтися, намучится,

притомится.
Промедление— відволбка, ки; прогаика,

ки; забара, ри; загайка, ки.

Промедливать, промедлить — барйтися,
пробарйтися, забавится, пробавитася,
загаятися, згаяти, прогаяти, ся.

Промежность —проміжжя, жжя; межина.

ни.
Промежуток —перемёжок, жку; перёвва,

вп; (между зданиями) —сутки,

ток;   оуточкй,   чок;   (между  вабо-
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рам и) —проворіття, ття; (времени)
—протяг, гу; прбдовж, ягу. В проме-

жуток времени —в протяг часу. Про-
межуточный —проміжний, промёжний.
Промежуточная станция — проміжна
станпія.

Промер —промір, ру; вймір, ру.

Промешкивать, промешкать — гаятися,

прогаяти, ся;  барйтися, забарйти, ся.

Промозглость —тухлість, лости; _ прйт-
хліеть, - лости. Промозглый —тухлий,
ирйтхлий.

Промозгнуть —протухнути, погнйти, по-

трухнути.

Промоина —водорйй, рию; водомый, мйю;
ковдббина, ни; {во л ь д у) —вйполоч,
чй; пронйзина, ни; бистрінь, ни; (в
и л о т и и е) —вйрва, вн; прірва, ви.

Промолвить —проказати, промбвити, вй-
мовитися.

Промплан —генплан, ну.

Промывание —проживания, ння; вими-

вання, ння. Промывальщик —проми-

вальник, ка; проживал, ча.
Промысел —промисел, ела; ремесло, ела:

роздобуток, тку. Звериный промысел —

ловёцтво, цтва; мислйветво, ства.
Промышленник —промислбвець,  впя.

Промышленность —промисдбвістъ, вости.

Промышленный —промислбвнй. Пр.ом.
обрабатывающая — промислбвістъ об-
робна. Пром. добывающая —промислб-
вість здобувальпа.

Промышлять — промишляти, добувати,
роздобувати, добути, роздобути.

Пронзительность — пронйзуватість, то-

сти; проразливістъ, вости; гбстрість,
рости. Пронзительный —пронйзливйй,
гбетрий.

Проникание •— проникания, ння; црой-
мання,  ння.

Проникать, проникнуть,-ся —прохбдити,
пройти, що; перейматися, перейийтпея
чим; прозирати, збагнути, що. Вода
проникает —вода проходить. Прони-
каться убеждением —перейматися пе-

реконанням. Проникать в будущее —

прозирати.

Проникновение —проймаішя, ння; про-

хбдження, ння. Проникновенный —

проішклнвий, проймалыіий. Проник-
новенно — пронйкливо, пройммьно.
Проникнутый —перёйнятий чим.

Проницаемость — проімливість, вости;

проникальність, ностн.

Проницательность —пронйкливістъ, во-

сти; прозірливість, вости; пронйзува-
тість, тости. Проницательный —пронн-

кливий, проімливий.
Проныра —пройда, ди; пронбза, зп; нйш-

кавка, ки.

Пронырливость — пронбзливість, вости.
П ро н ыр ливый —пронбзливнй, пронб-
зуватий.

Пропаганда— пропаганда,  ди.

Пропагандировать —пропагандуватн, про

пагувати.
Пропагандист —пропагандист, та; пропа-

гатор, ра. Пропагандистский — прола-
гандёцький, пролагаторський.

Пропадать, пропасть —пропадали, пропу-
сти, загйнутл, згйнути, погйнути. Про-
пасть без вести —запропастимся. Про-
павший —пропалий,  пропащий.

Пропажа —пропажа, жі; страта, ти; згу-
ба, бя (3 н а й ш л а с ь моя про-

пажа).
Пропахивать, пропахать — пробрюватл,

проорати. Пропашной — просалний.
Пропашные растения, культуры —лро-

сапні рослйіни, культури.
Пропахивать, пропахнуть — пропахаіи,

нропахнути,  напахатися,    набиратися
духу.

Пропащий —пропащий.
Пропечатать —вйдрукувати, пропечататн,

вйпечатати (Так у кнйжці ви-

д р у к у в а и о).
Прописка— вппс, су (в книгу); по-

свідчення, ння.

Пропись— взір, взору. Писать прописью —

буквами  писали.
Пропитание —прожиток, тку; вйживлен-

ня, ння. Снискивать пропитание —за-

робляти на хліб.
Проповедничество — проповідництво,

цтва. Проповеднический— проповідии-
цький, проповідничий.

Прополаскивать, прополоскать— пролояі-
скувати, прополоскатн.

Пропуск— пропуск, ску; перёпустка, ки;
прогалина, ни; (п р о ц е с с)— пропу-
скания, ння.

Пропускать, пропустить —I) пропускает:,
. пропустйти (Нас пропустили в

хату); И) пропу скати, пропустит,
перепустйти, угавити що (Пропу-
стив пбізд); III) випу скати, вйпу-
стити, цоминати, поминути що (К о-
ректор поминав д в а _ ряд-
ки); IV) проціджувати, пронідити че-
рез що. Пропустить мимо ушей—не
дочути. Пропускной — нропуекпйй.
Пропускная  бумага — пропускальний
папір.

Проработка —розрбблговання,   ння;   роз-
рбблення,     ння;    -оброблення,     ння;
опрацьбвування, ння;.

Прорекать— прорікати, пророкувати.
Прорезной— прорізаний, нрорізніш.
Прорезиненный— гумбваний.
Прореха— рбзпірка, ки; розпброте, дірка,

ки.
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Прорицание —прорікання, ння; пророку-

вання, ння; віщування, ння.

Прорицатель,-ница —віщун, на; віщовий-
ця, ці;  ворожбйт, та; ворбжка, ки.

Пророк —пророк, ка. Пророческий —про-

рбчий.
Пророчество —прорбцтво,   цтва.

Пророчествовать — пророкувати, віщу- 1
вати.

Пророчить —прорбчити.
Прорубь —полбнка, ви; ополбнва, ки; і

(для р ы б н о й л о в л н) —кншецг, |
шця: вікнб, на: вікнйна, ни.

Проруха— ббмах, ху; прбгріх, ха; по-

милка, ви;  (м H-.) —помилкй, л&к.
Прорыв— I) прбрнв, ву; II) рів, рбву;

канава,  ви.

Просак —I) канагня, ні; фабрика вірьб-
вок; II) клбпіт, ту; морока, ки. По-
пасть в  просак —вклепается.

Просачиваться, просочиться — просиса-

тися, проссатися, просбчуватися, про-

сочимся, слизйти (Погано на-

били діжку: росіл слизнть
ц і л у зиму).

Просватание —зар$чиии,  ни.

Просвет (в здания х) —просвіт, ту; (в
ж и з н и) —лрбсвіток, тку (Нема
прбсвітку  ціле   життя).

Просвещение —освіта,  ти;   просвіта,   ти.

Просвещенный —освічений, просвічений.
Просвоевольничать —просвавблити.
Просека —прооіка, ки; прбсіч, чи; про-

руб, бу.
Просекатель (для бума г) — просікач,

ча.

Просекать, просечь —прорубувает, про-

рубает,  просікати,  просікти.
Просечный —прорубаний.
Просить,-ся —просйти, ся; прохати, ся;

(с и л ь н е е) —благатир (надоедли-
во) —канючити, циганити; (милос-
ти н ю) —старцювати, руву простягй,-
ти, жебрувати,_ жёбрати. Просить по-

зволения —питается, прохати дбзволу.

Прославление —висл&влення, ння; велй-
чення,. ння. Прославленный— високо-

елавний (герой).-
Прославлять, прославить,-ся —прославлй-

ти, прославити, виславл&ет, вславити,

розсл&виет.
Проследить —вйслідити, прослідйти, до-

слідйти,- прппантрувати кого де.
Проследовать —перейти, пройти, проіха-

ти (Через наше с е л б б а іг а т о

війська пройшлб).
Прослезиться —заплакати, розплакатися,

сльозу^ попустйгп.
Прослуживать, прослужить — служйти,

прослужйти.
Прослушивать,   прослушать —вислухува-

ти, вйслухати, прослухувает, прослу-

хати.

Прослывать, прослыть — вславлйтися,
вславитися. Прослыл богатым —всла-

вився багачём.
Прослышать —лрочути, начути, перечути

(Прочив через лідп, що ви

дівчинунаймаѳте).

Просматривать, просмотреть —I) пере-

глядати, лереглядіти, продивлжгися,

продивйтися;; П) недоглядати, недоглй-
діти, недодпвитися, прогавити що

(П родив й вся всі рукописи, а

п о м и л 6 к н е д о г л я д і в).
Просмотр —перегляд, ду; прбгляд, ду.

Просрочивать, просрочить —пропускает,

пропустйти строк, прострочит. Про-
сроченный —нрострбчений.

Просрочка —відволбка, ки; спізнення,
ння;  прострбчення, ння.

Простительность —вибачність, ности. Про-
стительный —вибачний.

Проститутка —повія, іі.
Простоватый —простацький, недбумкува-

тий.

Простой —I)   простил;    (обыкновен-
. н ы й) — звичайний; (единствен-

ный) 1—поединчий. II) Простой вагонов

—нерестій вагбнів; III) (в работе) —

простояле, ого.

Простодушие — простодушність, ности.

Простодушный —проотодушний, про-

стощйрий. Простодушно — просто-

душно.
Простокваша —кйсле молоко.

Простор —прбстір, тору; привілля, лля.

Просторный —простбрий. __

Простота— простота, да; щйрість, рости.

Простофиля —гава ви; бевзь, зі; дуренк

рня.

Пространность —ширбкість, кости; об-
ншрність, ности; розлёглість, лооги.

Пространный — простбрий, широкий,
розлбгий, розлёглий, обшйрний.

Пространство —прбсйр, тбру; прбсторінь,
рони; обшир, ру; простбрище, ща;

розліт, логу; ббзмір, ру; безмір'я, р'я.
Безпредельное пространство —безмёж-
ний прбстір (Над розлбгом си -

Hi м моря в і т О j 1 х в й л я м и б у р-

ха е).
Простуда —простуда, ди; остуда, ди;

застуда, ди; підвііі, 6ю.

Проступок —провйна, ни;  перёступ, пу;
вчйнок, нву   (За щ о, мужу, м е н ё
б'е ш,  за. якіі в чин к и?)

Простывать,   простыть —прочахати,  про-

чахнути, хол6ну_ти, прохолбнути.
Простыня —простирало, ла; прбстйня, ні.
Просчет— прбгріх, ху:  ббмах,  ху   (М а в

6 б он а х у три ч е р в і н ц і).
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Просьба —прохання, ння: лрбзьба, би.
Просякать, просякнуть —пересякати, яро-

сисатися, прохбдити (овод е).
Проталина (на з е м л е) —таловйна, ни;

тал, лу.Ёхать по проталинам — іхатп

талом, талувати; (на воде) —про-
гальбвина, ни; прогалина, ни; віднар,

РУ-
Проталкивать, -ся —пропихувати,  прогис-

нути, ся; лропхати ся; прояхнутн, ся;

протисвувати,  ся   (Т 1 с н о  так,  щ о
насилу пропхався). ч

Протапливать, протопить— толйти, яро-
топйти, віітошітц (Треба про то-

пит и в печі, а т о холодно в

х а т і).
протекция —протёвція, іі.
Протекционизм —протекціонізм, зму.

Протест —протест, ту.
Протестование —протестування, ння.
Протестовать —протестувати що, прбти

чбго, заперёчувати чбму.
Против —прбти, навпрбти, насулроти.
Противень —бляха, хи; лист, та.
Противиться — опирается, опинатися,

спротивлйется, бпір отавати, спере-
чается, ітй прбти кого, чбго, змагатнся

з вим, чим.
Противление— блір, опору; протйвність,

ности; противления, ння.
Противный —і) протйвяий, супротивний

(Вітер супротйвну хвйдю
здіймаѳ); II) гидвйа, огйдний,
бридкйй, мерзёний, осоружний. ; В
противном -случае —коли ні, у протйв-
нім разі.

Противно —супротивно,    ТЙДКО,    огйдно.
Противодейственный —відпбрний, проти-

чйнний, опорочйнний.
Противодействие — протйвність, ности;

перешкбдження, ння; протичйнність,
ности; відпбрність, ности; бпір, опору.

Противодействовать —бпір чянити, ста-

вати на перешкбді, на еаваді, робйтп
перешкбду, перешкоджати. Противо-
действующий —супротивний. Противо-
действующая  сила — суяротйвна сила.

Противозаконный —протизакбнний, не-

правний. Противозакон но — протиза-

кбнно, нелравно.
Противолежащий —пупротилёжний.
Противопожарный — протипожбжний.

Противопожарные меры— протиноясёж-
ні заходи.

Противополагать, противоположить —

протиставити, ставитй, поставити на-

впротй.
Противоположение, противоположность —

протилёжність, ности; противостай-
ність, ности; протяставлення, ння;
протіівнкть, ности. Противоположный

—протплёжний, протнвний, супротив

ний,    супротилёжняй     (I н т ѳ р ё с н

масн   стали   су яр о тіи л ё я^яц-
м и  інтерёсам   панів).

Противоречивость — сулерёчливість, во-
сти; сулерёчність, ности. Противоречи-
вый —суперёчливий.

Противоречие— суперёчність, ности; су-
періч, речи; перекір, кору (Трапи-
лася суперіч  фактів).

Противоречить —перёчити, суперёчити,
залерёчити кому 1 що.

Противоестественный — протиприродній,
ненатуральний.

Проток —протів, току; перетік, тбву;
струмінь, меня.

Протокол —протокол, да. Протокольный
—протокбловий, протокбльний.

Протоколировать —протоколювати.
Проторить (дорогу)— прокласет, •уто-

рувати, протоптали (стеясву). Про-
торенный путь —бйтий шлях, уторбва-
на путь.

Прототип— первообраз, зу; нервовзір,
взбру; прототип, пу.

Проточный —бігучий, текучий (Біг^ча
вода).

Протяжение —протяг, гу. В протяжение
суток— прбтягом, на прбтязі добйі.

Протяжка —відволбка, ки; проволбка,
ви.

Протяжность —протяглість, лости; ви-

тйжність, ности. Протяжный —нро-
тяглий, протяжний. Протяжно —з прб-
тягом, з проволбком.

'Профан —нетйма, ми; нетямаха, хи; не-

віглас, а.
Профессиональный —фаховйй, професій-

ний.

Профессия— фах, ху;  профёсія, іі.
Профиль— прбфідь, ля. Профильный—

профільбвйй, прбфільний.
Профинтерн —профінтёрн, ну.

Профсовет— профрада, дй.
Прохаживаться — лохожати, прохожа-

тися.

Прохлада— прохолбда, ди; холодок, дка.
Прохладительный — охолбджуючиііі.
Прохладный —прохолбдиий, холодува--
тий. Прохладно— прохолбдно, холоду-
вато. Прохладительные напитки —охо-

лоди! напоі.

Прохлаждать, прохладить,-ся— прохолбд-
жз гвати, ся; прохолодйти, ся; вихолбд-
жувати, ся; вшюлодити, ся; охолбджу-
вати, ся; охолодііти, ся.

Прохлаждение —охолбда, ди.
Проход— прохід,   хбду;   перехід,   ходу;

(узенький  меясду  зданиями)
—сутки, ток; суточкй, чбк. Проходной
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—прохіднйй,      сврізнйй.     Проходной
двор —прохіднйй двір.

Проходить, пройти— прохбдиет, перехб-
дити, пройти, перейти (Перейшбв
міст); минати, проминает (Мина-
го т ь дні, минають н 6 чі). , Прохо-
дить службу —одбуватц слуясбу. Это
ему так не пройдет —це йому так не

минёться.
Прохождение —I) перехід, ходу; II) виѴ

клад, ду; Ш) відбування, ння. Про-
хождение через ■ горы— яерехід через

гори. 'Прохождение наук— вйвлад наук.

•Прохождение курса —відбування курсу.

Прохожий —пережожий, подорожай, я, е.

Прохозяйничать —прохазяінувати, про-

господарювает.

Процент —відсбток, тка; процент, ту.

Процентный —відсоткбвий, процёнто-
вий.

Прочесе (судовой) —процес, су; спра-

ва, ви; пбзва, ви; пбзов, ву; (д е й-
о т в и е) —процёс, су; дія, діі.

Процессія —процёсія, И; прбвід, воду.

Прочет (в счета х) —помйлка, ки;

(книг и) —прочитання, ння.

Прочий —Йнший, останній, рёшта, ти.

Между прочим —між йншим. И про-

чее —і такё йнше. Прочие ушли —

ост&нні пішлй (вйигпли).
Прочистка —прочищения, ння; прочи-

щання, ння.

Прочитывать, прочитать —прочйтувати,
прочитает, начйтувати, начитает.

Прочность —міцність, ности; трйволість,
лости. Прочный —міцяйй, цупвйй, три-

валий. Прочно —міцно, цупко, тривало.

Прочь —пріч, геть; (на м нот их! —ігёть-
те. Прочь от меня —геть від мене. По-
ди прочь —ідй геть. Не прочь —не від
того. Я не прочь от этого —я: не від
того, я нічбго прбти цьбго не маю.

Прошедший —мицулий. Прошедшее (с у-

щ е с т в.) —минувшина, ни.

Прошение —прохання, ння; прбзьба, би.
Подать прошение —подати прохання.

Прошенный —прбханий (На прбха-
н ого  гостя   бага то   трёба).

Прошлогодній —торішній,  я,  е.

Прошлый —минулий. Прошлое —ыпнуле,

мийулість, лости. В прошлом году —в

.мннулому рбці,  минулого року.

Прощальный —прощалышй, відхбжйй,
відхіднйй. Прощальное угощение —

відхіднё, відхбжа чарка.

Прощание —прощания, ння; розпрощан-

ня, ння; проводи, ів.

Прощать, простить —прощает, простйти,
вибачает, вйбачити, пробачати, проба,-
чити, дарувати кому що. Прощаться,!
лроститься —прощается, попрощается.'

Прощай, прости, прощайте —прощавай,
бувай здоров, будь здоров, прощавай-
те, бувайте здорбві. Простите —вййач-
те, вибачайте, даруйте, пробачте.

Проще —простіше. Проще всего —нанпро-

стіше.
Прощение —прощения, ння; дарування.

ння; пробачеиня, ння. Попросить про-

щения —перепроейет кого.

Проэкзаменовать —вйспитати, поісгшту-
вати, проекзаменуватн.

Проявление —вйяв, ву; прбяв, ву; прол-

ва, ви; вйявлення, ння.

Проявлять, проявить.-ся —виявляти, ся;

вмявити, ©я; появляти, появйти, проя-

вйти, ся; визначатися, вйзначитися.
Пружина —(с)пружйна, ни. Пружинный

—пруіжішовий.

Прыткий —прудкйй, швидкйй, шпаркйа.
Прытко —пр$дко, швйдко, шпарко.

Прыткость —прудкість, кости; пгааркість.
кости.

Прытче —швйдче, прудче, прудвіш.
Прыть —прудкість, вости; мотбрність.

ности; швйдкістъ, кости; жвавість, во-

сти. Пустить коня во всю прыть —пу-
стйти кони на взаводи, що е дуяу. Бе-
жать во всю прыть —бігти що е духу.

Прямизна —прбстість, стости.

Прямой —прбстий. Прямой провод —без-
посерёдній, прямйй прбвід. Прямо-
просто, прямо. ^

Прямодушие —щйрість, рости; відкрй-
гість, тости; прямодѵшиість, ности.

Прямой —прбстий, прямйй.
Прямота —прбстість, тости.

Псевдоним —псевдбнім,  ма(му).
Психология —психблогія, Іі. Психолог —

психолог, га, Психологический —пси-
хологічяин.    Психический —психічний.

Птицеводство —птахівнйцтво, цтва.

Птицелов —лташник, ка.
Птицеловство —птаяшицтво, цтва.
Публика —публіка, ки.
Публикация —оголбшення, ння; опові-

щення, ння; публікація, if.
Публиковать —оголбшувати, оповіщати,

публікуватп.
Публичность —прилшдність, ности; при-

вселюдність, ности; публічність, нооги.
Публичный— публічний, прилюдний,
принарбднія, привселіодний. Публич-
но —публічно, привселюдно, прилюдно-
Публичная продажа— прнлібдний про-

даж.
Пугать,-ся— лякает, ся; страшити, ся.

Пуганный —лнканий.
Пугливость— ляклйвість, вости; я«ахли-

вість,    вости;     полохлйвість,    вости.
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Пугливый —лякліівий, жахлйвий, по-

лохлйвий. Пугливо— ляклйво, ясахлй-
во, полохлйво.

Луговица— гудзь, вя; іудзик, ва. Луго-
в и ч н ы й —гудзиковий.

Пульверизатор— прйскавка, ки; "пульве-
ризатор, ра.

Пульверизировать —прйскати, пбрскаги,
пульверизувати.

Пульс —пульс, са; ясивѳць, вця. Пульсо-
вый —пульсбвий, жйвчиковий.

Пункт— I) пункт, ту; рбзділ, лу; II) міс-
це, ця; становище, ща; осерёдок, дка.

Питательный пункт —харчовйй пункт.

Пунктир —нунктйр, ру.

Лунктирование, пунктировка —пункту -

вання, ння; точкування, ння.

Пунктировать —пунктувати,   точкувати.

Пурпур— пурпур, ра; багрёць, ця; ба-
грінь, ни. Пурпуровый— пурпурбвий,
багрбвий, багрецёвий.

Пускай, пусть— нехай, хай, най, бодай,
пехай лиш (Нехай м е н 6 о д в і-
д а е, коли й о м $• жалко. Хай
п р Й й д е, воли х 6 ч е. Бодай
зганув, щоб і не бачив йогб).
Пусть-ка сделает —нехай лиш зробить.

Пускать, пустить —пускает, пустйги. Пу-
скать пену —піиити. Пускать пыль в

глаза— ману пускает, тумайу напуска-

ти. Пускать по миру с сумою— в стар-

ці пустйти. Пускаться на произвол

судьбы —пустйтися берега. Пустить
молву —пустйти поговір. Пуститься на

авось-— пітй навманя.

Пустой —I) порбжиій, ' пустйй. Пусто —

пброжньо, пусто. Пусто в кармане —

вітер в кишёні. С пустыми руками —з

порбжніми руками, порожняком. Пу-
стой дом— пустка, ки. Пустое место —

пустйр, ря; пястка, ки; Л) дарёмний,
марний, порбжній, пустйй, недоділь-
ний^ (Дарёмна надія. Марна
праця). Пустая трата времени— мар-

нування часу.

Пустомеля— лепбтя, ті; пуотограк, ка.

Пустословие —марномбвство, ства.

Пустословить —марнослбвити.
Пустота —пброжнява, ви; порожнбча, чі.
Пустячный —абй'-який, незначнйй.
Путаница— плутанйна, ни; путаийна, ни.

Путеводитель — провіднйк, ка; пово-

дар, р&
Путеводство —провідвйцтво, цтва. Путе-

водный —провіднйй. Путеводная звез-

да —провідна зірка.
Путевой —дорбжній, я, е; подорбжній,

я, е. Путевые издержки —дорбясні вй-
трати. Путевая —подорбжня.

Путешественник, -ница —мапдрівник, ка;

шшдрівниця,   ці:   подорбжній,   нього;

подорбясия!, ньоі; подорожник, ка; по-

дорбжниця, ці.
Путешествие— пбдоріж,    яги;    подороже,

жи; мандрівка, ки; мандрування, ння;

(на   'п о к л о н е н и е) —прбща,  хці.
Путешествовать —подороясувати,      пбдо-

ріж відбувати,   мандрувати,   пбдоріж
справляет, іта на прощу.

Путь —1) путь, тй; дорога, ги; шлях, ху.

На обратном пути —вертаючись, повёр-
том. По пути— по дорбзі. Сухим путем

—суходолом.    Ступить   на   скользкий
путь —на  слизькё,   на  слизьку   попа-

сти. Сбиться с пути —збйтися з доро-

ги, пуття. Будет ли какой путь в этом

—чи вййде з цьбго що путне; II) епб-
сіб, собу. Таким путем мы сделаем—

таким способом ми зрббимо (дійдемо).
Пучина— вир, ру; безбдня, на; нурта, ти.

(Кбло виру,  виру та широко-

го,  коло Дунаечка^та  глибб-
к о т о, Н а й г л и б ш і п у р т и у м і в

я е р е л л и в а т и).
Пушка —гармата, тц;  пушка, ки;  (ста-

ринная) —гаківшіця,  ці.   Пушечный
—ігарматнжй.

Пуща —пуща, щі; нётря, рі; гущина, ни;

гущавияа, ни.

Пуще —гірше,    гірш,    білыие,     білыц
тйжче   (А   він   щс  гірше  почав

кричати). Пуще всего —гірше всьб-
го, білып усьбго, над усё.

Пчела —бдясола, лй. Пчелиный—бджоля-
нйй,  бджолйний.

Пчеловод —пасішник, ка;  бджоляр, ра.

Пчеловодство —бджолйрство,    ства;    па-

сішшщтво,     цтва;     пасішпикування,
ння; бдяальнйцтво, цтва. Заниматься
пчеловодством —пасішішкувати.

Пылить —поронгйти, курйти, к,$гряву зби-
вати   (Поливали   доріженьку,
так куриться к|у р и о).

Пылкость —пал,    лу; __ палкість,   ^ кости.

Пылкий —полум'янйетий,   палкійй,   га-

р&чий,  вогнюватий.   Пылко —палко,   з

запалом.

Пыль —пил, лу; порох, ху; порохня, ні;
(на дороге) —юурява, ви; (у пчел)
—ббніж,   жи;    перга,   ги.    Цветочная
п ыль —квітковйй^ пил.

Пыльный —порохнявий,   курнйй.   Пыль-
но —курно, пброшно.

Пытка— муки,   мук;   мордування,   ння:

катування, ння; тортури, ур. Подвер-
гать   пытке —взяти на м^ки,  на  тор-

тури.

Пытливость —допйтливість, вости; ціка-
вість, вости. Пытливый —допйтливий,
цікавий.
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Пышать, пыхнуть —палата, пашіти, жах-
тіти, палахкбтіти, іналахтти, епале-
ніти (від -сорому, гніщ).

Пышность- —пйшністъ, ности; .бучність,
ности. Пышный —лишний, бучний.
Пышно —пйшно, бучно (Бучнё ве-

сілля справили).
Пьяница —л'янйця, ці; піяв, ка; піяка,

ки; н'янюга, ги.

Пьянство —п'янство, ства; л'янйцтво,
цтва; піяцтво, цтва; піятика, ки.

Пьянствовать —піячити, п'янствувати.
Пялить, распялить —розтягувати, розтяг-

тй, налипает, нап'ясти, розпинати,

розп'ястй. Пялить, выпялить глаза —

витрищати, вйггрищнти, вйлупити очі,
банъвй.

Пялы —розтолірка, ви.
іи-ята,  пятка —пята, тй;   п'йтка,  ви;   (у 4

д в е р е й) —бігун,  на.  Ходить  по  пя-

там —слідкуватк. слідком ходити за

ким.

Пятерня —пятірнй. ні.
'Пятиглавый —Я ятиверхий, п'ятибанний.
Пятиконечный —пятивінцёвий, на п'ять

вінців, л'ятишпичастий. Пятиконечная
звезда —п'ятивутня зірка.

Пятикратный— я'ятиразбвий.
Пятиугольный— пятикутній. Пятиуголь-

ник —п'ятикутник, ва.
Пятиэтажный —п'ятиповерхбвий.
Пятнать, запятнать,-ся —ллймйти, ся;

запл)імити, ся; поллймитя, ся; чорня-
ти, сплямувати (Поплямлять ва-
шу довагу чёсну).

Пятнистый — плямйстий, длямованкй,
нлямовйтий, цяткбваний, рябйй. Пя-
тнистый тиф —плямйстий тиф.

Пятно— пляма, ми; цята, ти; пятка, ви.
В пятнах —плямовйгий, плямйстий.
Вывести  пятна —ловябавл&ти шшмги.

Работа —робота, ти; (у м.) —робітва, тки;
драця, ці; труд, да; діло, да. Египет-
сная работа —канальська роббта. Ка-
торжная работа —каторжна, сибірна
роббта.

Работать —робыти, блю; працювати. Ра-
ботливый —роботящий, робучий, тру-

дящий," працьовйтий.
Работник —робітнйв, ва. Профработник

—лрофробітийк, ва. Рабочий— робіт-
нйк, ка; (при л.) —робітнйчий. Рабо-
чий вопрос —робітнича справа. Рабо-
чее движение— робітнйчий pyx. Рабо-
чая молодежь —робітнйча молодь. Ра-
бочий день —роббчий день. Рабочая
сила —роббча сила. Рабочий журнал —

робітначий журнал. Рабочий костюм
—робітнё вбрання. Работящий— праць-

овйтий, роботящий, робучий (Ро-
бот я щ и м рукам перелоги

орать). Работничий —робітнйчий, ро-
бітнйцьвий. Работодатель —роботода-
вець, вця. Работоспособный —лраце-

здатний.
Рабство —неволя, лі; ярмо, ма; кормйга,

ги; рабство, ства.

Равенство— рівність, ности.

Равнина —рівнйяа, ни.
Равно —однаково, однаковісінько, так

саме. Любить равно^ всех детей —уеіх
дітёй однаково любшти.

Равновесие— рівновага, ги; рівноваж-
ність, ности.

Равноденствие —рівнодёння, ння; рівно-
дённість, ности.

Равнодействующий —рівнодіючий, рзвно-

чйнний.

Равнодушие —байдужність, ности.
Равномерность — рівномірністъ, ности;

рівність, ности. Равномерный— рівно-
мірний, рівний, однаковий.

Равноотстоящий — рівнодальній, я, ь:

рівновіддалеиий.

Равноправный —рівноправний.
Равноугольный —рівнокутній.
Равноцен н ый —рівновартний, рівноцін-

нйй.
Равный —I) рівний, гладкий; II) однако-

вий (Рівний шлях стёлеться
йом.у. На одній руці пучки,
та не однакові).

Равнять —рівняти.
Радеть— I) дбати за, про що, кого (Д б а-

• ти 'за свое здорбв'я); II) пидь-
нувати чбго, над чим (Пильной
хаз&йського добра); Щ) поби-
вается чим, об чім (Не дуже тй
побивается   о  моій  худоб і).

Ради —для;, за-длй, про. Ради того —за-
для тбго. Ради чего —про що.

Радивость —дбайливість, вости; дбай-
ність, ности; пйльність, ности. Ради-
вый —дбалий, дбайлйвий.

Радикализм —радикалізм, му.
Радио— радіо. По радио— по радіо. Ра-

диовещательная станция —радіопоси-
лач, ча. Радио-передача— радіо-пере-
дача. Радио - приемник— радіо - прий-
мач, ча,

Радушие —привітність, ности; гпмрість,
рости. Радушный— привітний, щйрий
Шривітно піанували гостей).

Раждать, родить,-ся —I) родйги, ся, джу,
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диш; породйш, спооодйти, уродйтися,
народйгги, ся;; привести (дитяну).

Раз (разов, р а з о ч е к)— раз, зу ; ра-

зок, зва; разбчок, чка. В первый раз—

впёрше. Как-раз— як раз, саме враз,

авурат. Разом— разом, враз, одразу,

заразбм. Сколько раз —свільви разів.
Сразу —зразу, одразу.

Раз (я а р е ч и е)— раз. Один раз— одно-

го раз£, явбсь; (чаще) —раз якось,

колись (Одного разу йшбв я л і-
с о м).

Разбег —рбзбіг, гу; розгін, гону. С разбе-
гу —з розгбну.

Разбивать, разбить— I) розбивати, розбй-
ти, розсажувати,^ розсадйтй. Разбить в

щепки— потрощйти на мбтлох, на че-

рёп'я^ побйти. Разбить до крови —роз-

кривавити, роз'юпгити; II) розташову-

латися, розташуватися. Разбить лагерь

—табором стати. Разбить палатку—

—нап'ясти намёт, розташуватися.
Разбирательство— розправа, ви; розбір,

бору; рбзгляд, ду. "
Разбирать, разобрать,-ся— I) розбирати,

розвалювата, розвалйти • (Р о з і б р а-

ли стіну);- II) розкладати, розкла^

стй;_ (м и о г о)— порозкладати; Ш) роз-

бирати, розібрати, роэуміти, зрозз г мі-
ти, втямити, млю, міиші: розчбвпати.

Разбодриться —розбадьорйтися.
Разбойник, -ца —розбійник, ка; розбійни-

ця, ді; розбипгака, ки; харцйзник, ка;

харнйз, за; опрйшок, шка; (собир.)
—розбій, бю.

Разбойничество —• розбишацтво, цтва;

харцйзство, ства; харцизацтво, цтва.
Разболеться —рознедужатися, розболіти-

ся, розхворітися.
Разбор —розбір, бору; вйбір, бору; роз-

бирання, ння; перебирання, ння. Без
разбора —не розбираючи. К шапочному

разбору —на шапкобрання.
Разборка — розбиралня, ння; розбір,

бору.
Разборчивость —I) розбірність, ности; II)

розсудливість, вости; огляідність, но-

сти; III) леребір, бору; вередлйвість,
вости. Разборчивый —I) (почерк)—
розбірний, виразний; II) (рассуди-
тельны й) —розсуддивий, розваж-

ний; ІП) перебірливий; примхлйгвий,
вередлйвий.

Разборчиво — розбірно, вирагзно (Р о з-

бірно пйше).
Разбрасывать, разбросать — розкидати,

розкйдати; (м и о г о) —порозкидати.

Разбросанный —розвйданий
Разброд (в выражении «в р а з-

б р о д»)— врбзтіч, різно.
Разброс —розвид, ду; рбзсййка, ки.

Разбухать, разбухнуть— бучавіти, вію,
віеіп; набухали, набухнути, розбухати,
розбухнуги; набрявати, яабрякнуги,
бубнявіти (Мбкрі сорочки на-

брякли. Ноги н а б р я в л и, щ о й
ч 6 б о т и не п а л і з а ю т ь. Г о р б х

н а б у б н ft в і в. Дошка н а б у х л а,
Обручі розб^хли в кбпанці).

Разваливать, развалить, -ся —I) розвалю-

вати, ся; розвалйти, ся; руйнувати.
ся; розруйнуваги, ся (Гайдамаки
стіни розвалйди); II) розкида-

тися, розвйнутися;^ (м н о г о) —нороз-
кидатися (Р о з к и н у в с я, р о з в а-

лився, наче пан якйй).
Развалина (ч а щ е м н. развалины) —

руіна, ни; валява, ви; розвалина,

ни; завалина, ни.

Разве —I) хіба, невжё, чи, абб, чи-ж,

айб-ас, _чи-тож. Разве что? —хіба щб.
абб що? II) (уступит.) —воли, як

щб, хіба. Разве только —хіба що.

Развеваться— маяти (Над урядбви-
м и б у д и н к а м и маяли я р а-

порі).
Разведение —I) розбава, ви; розиущен-

ия, ння; II) рбзплід, лоду; рбзвід, во-

ду; III) (моста) —розсування (мосту)
(Розбава молока водою. Роз-
лощения цук. ру у воді. Цьв-
гб року дббрий рбзплід
о в ёц ь).

Разведка —рбзвід, воду; рбзвідка* ки;

(чаще м н.) —рбзвідки, док; вйвідка.
дки; прбвідки, дов; дбвідки, док; роз-

відини, ян. Посылать на разведки —

—посилати на рбзвідки.
Разведриваться, разведриться— розгоди-

нюватися, розгодйнитися, вилснювати-

ся, вйяснитися,^ вйпогодитися, джуея,

дишся;  на година стати.

Разведывать, разведать — 'юзвідувати,
оя: розвідати, ся; дізнатися, дові-
дуватися, довідатися; дошукуватися,

дошуватися; (м н о г о) —пороввідува-
ти. ся; порозізнавати. Разведанный —

вввіданий, дізнаний.
Разверстка —розпбділ, лу; рбзклад, ду.

Разверстывать, разверстать, -ся —розділя
ти, ся; розділйги, - ся; розвладати, ся;

розвласти, д^, дёш; розподіляти, роз-

поділйти (Розподілйли крам
я о и і ж   населения мѴ

Развертывать, развернуть —I) розвиваіи,
розвйти, розвинути; II) розгортаіи,

розгоркути (Розгорнув книж-
ку): III) розповивати, розповйти (ди-
тйну).

Развес —I) важення, ння; розважуваиня,
пня; II) вага, гй. Развесы — гирьки,

рьок: важки, жок: тягаркй, ків.
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Развесистый —розлбгий, розлбясистий,
гіллястий, креслатий.

Разветвление —розгал'уясення, ння; роз-

галузок, зку.

Развешивать —I) (развесит ь) —розва-
ЖУвати, розважяти; порозвавкувати; II)
(развешат ь) —розвішувати, ' розві-
шати, розвісити, порозвішувати. Раз-
весить уши —розпустйти вуха.

Развивать, развить, -ся —I) розгортати,

розгорнути, розвертати, розверн^ти,
розкргучувати, розкрутйти (Розгор-
нути сувій полотна. Розкру-
тйти мотузку); II) розвивати, ся;

розвйнует, ся; рознйти, ся; розроста-
ти, ся; розростй, ся; розиускатися,

розпустйтися (Розвивайся, а ти,

сухйй д £ б е. Розів'еться ка-

лйноньваі садок. Б у з 6 к _у ж ё
р о,з п у с к а е т ь с я).

Развитие —рбзвиток, тку; розвиттй, ття;

рбзвій, вою; рбзріст, росту і(І с т о р й ч-

ниій рбзвиток иашоі нарбд-
ности. Сприяти рбзросту с а-

мосвідб мости  нашоі).
Развлечение —розвага, ги; розважанпя,

ння; рбзривка, ки; забава, ви.

Разводить, развести —I) розвбдити, роз-

вестй; (м ног о) —порозвбдпти (Р о-

з в е л й с то р 6 ж у по місцяа); II)
розбороняти, розборонйти, порозборо-
вяти (Ч о л о в і к й розборонйлп
Я4інбк); III) розвбдити, розвестй,
розплбджувати, розплодйти (О а д б^к,
гайбчок ро введу. Розплодйв
б а г а т о коней); IV) розбавлйти,
розбавити (Розбав водою, то й
не б у д о с о л 6 д к е).

Разводка — I) розвёпення, ння і(пилы);
II)   (ж и д к о с т и) —розбавлення, ння.

Разворачивать, разворотить, разворо-

чать —I) розкидати, розкидати, розри-

вати, розірвати (Вода замёрзла
й ро зірва да_ діягку); II) розлу-
пувати,  розлупйет,  порозл^пуватп.

Разворот —розворот, ту.

Разврат —розпутство, ства; розпуста,

сти.

Развязка —I) розв'йзування, ння; розв'я-
зання, ння; розв'йзва, зки; И) розв'й-
зов, зву; кінёць, нцй (Н а р о 'з в'я з у-
вання скрйні пішла я і л а_ го-

дина. Роаыйзок Ціёі др;а|ми
ажутрётійдіі).

Развращать, развратить,-ся —поувати, ся;

зіпсувати, ся; непутйти, став&ти, ста-

ти розп^сним; розстёрвіти.^ся; зледа-

щіти. Развращенный —розпусний, зле-

дащілий, зіпсбваний (Т я г а го ч и с ь
по   шинках   зробйвся   зледа-

щілий.      П.оганий      приклад
псу б людйп у).

Разгар —рбзпал, лу; розгар, ру. В раз-

гаре —в рбзпалі, на рбзпалі.
Разгибать, разогнуть,-ся —розгашати, ро-

зігнути, ся; (о м и о г и х) —порозгина-
ти, ся; розхиляти, розхилйти; роз-

туляти, розтулйти (Розтулйв
пал ьці).

Разгласка —I) розголбс, су; поголбска,
ски. Пустить в разгласку —розголосй-
ти; II) незгбда, ди; розрада, ди.

Разглашение —розголбс, су; розголбгден-
ня, ння.

Разглядывать, разглядеть —розглядйти,
розгляяути, роздивлятися, роздивйги-
ся на що, на кбго.

Разговаривать —розмовляти, вести роз-

мбву, балакает.
Разговор —розмбва, ви; бёсіда,"*ди; бала-

кания, ння; балачка, чки; балакнй, ні;
говірва, ки. В разговор вступить —на
розмбву стати. Разговорный —розмбв-
ний.

Разговориться —розбалакатися, розгово-
рйтися; (многим с р а з у)— розго-
монітися; (очень громко) —розга-
ласуватися (Розбалакалися та

до світа й просйділи).
Разговорчивость —балакучість, чости; ба-

лакливість,    вости.    Разговорчивый—
говіркйй,  балавучий,  балаклйвий, го-

. монлйвий;      (очен ь) —лросторікува-
тий.

Разгон —розгін, гону.
Разгораться, разгореться —I) розгорйтп-

ся, розгорітися, розпалятися, розлали-
тися; II) розчервонітися, зачервоніти,
розжёврітися, зашарйтися (Вид і_й
розчервонівся від ходи.
Юнак аж зашарився від со-
рому. Ву' гілля розжёврілось
у грубі).

Разграбление —розграбування, яня.
Разграблять, разграбить —I) грабуватіі,

розграббвувати, розграбувати, розгра-
бити ; II) (граблям и) —розгрібати,
розгребтй, розгромадясувати, розгро-

мадити.
Разграничение —розгранйчеия, ння; від-

гранйчення, ння; розмеясбвування,
ння; розмеясуваяня, ння.

Разграничивать, разграничиться —роз-

межбвувати, ся;  розмеясувает, ся.

Разграфка —розлінбвва, ки; рашпіра, ри.

Разгром —розбр, ру; розгрбм, му; яруй-
нування, ння;   сплюндрування,   ння;
знйщення, ння; спустбшення, ння.

, Разгружать,   разгрузить,-ся —вивантажу-
!     вати, ся; вйвантажиги,  ся;   розванта-
!    ясувати, ся; розвантажити, ся.
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Разгрузка —вивантажування, ння; вй-
вантаження, ння; розвантажування,

ння;  розвантаження, ння.
Разгрузочный — вивантажний, розван-

тажний.
Раздавать, раздать —роздаватя, роздали;

(м я о г и м) —пороздавати ком^ що.

Раздаваться, раздаться —I) розтятатися,

розтягтйся, рознбситися, рознёстися;
II) розступатися, розступйется; III)
розлягатися, розлягтйся, розлинатися,

розлйнутися, лунати (Трбхи тісні
чбботи б $■ л и та тепёр розно-

с йі л и с я. П р 6 ш у —р озступіть-
ся трбхи, дайте пройти.
Найдужчий гбмін розлинав-

<; я в велико! хат и. Ч^еш т и —

в гаюі чудбва розляглась лу-

на, гучно ллёться с о л о в й 6 в а

п і с н я. ч а р і в н а). Эхом раздавать-

ся,   раздаться —лунати,  залунати.

Раздаточный —роздатний. Раздаточный
список —роздатний список, ску. Раз-
даточная ведомость —роздатна відб-
ыість, мости. Раздатчик —роздавач, ча;

роздавёць, вцб.
Раздваиваться — ро.здвбюватися, двоі-

тися.

Раздвижно й —розсу внйй.
Раздвоение —рбздвій, вою; роздвбення,

ння; (д о р о г щ р е ч в и)— роздоріжжя,
жжя; розтік, т6к)у.

Раздевать, раздеть,-ся —роздягати, ся;
роздягтй, ся; роздівати, ся; роздіти,
ся; розбирати, ся; розібрати, ся. Раз-
девать  до-нага —роздягати  гольцём.

Раздел, разделение —пбділ, ділу; рбзділ,
ділу.

Разделимость —подільність, ности; роз-

дільність, ности. Разделимый —поділь-
лий, роздільний.

Разделитель,-ница —розділач, ча; роз-

ділышк, ка; розділячка, чки; розділь-
ниця, ці.

Раздельность —роздільність, ности; від-
рубність, ности. Раздельный —поділь-
ний, розділений, поділений, окрёмий,
осібний, відр^бний, дільчий. Раздель-
ная^ запись —дільчий акт. Раздельно
—нарівно, осібно, відрубно.

Разделывать, разделать —I) оброблйти,
обробйти, приоздбблювати, приоздбби-
ти, розмальбвувати, розмалювати; П)
розправлятися, розправитися з ким
(Палац у серёдині так р о з-

м а' л ю в а л и, а ж любо д и в й т и-

ся. Я з ним роз правлюсь —

б^де   менё   нам' я тати).
Разделять, разделить, -ся —розділяти, ся;

розділйіти, ся; яоділяти, ся; пэділйти,
ся; переділятися, переділйти, ся; па-

ювати, розпаювати. Разделять мнение

—поділяти ,л|умку.
Раздобывать, раздобыть —роздобуватися,

роздобутися на що, чогб, діставати,
дістати чогб.

Раздолье —привілля, для; роздблля, для.
Раздольный —привільний,    обшйрняй.

Раздор —розрада, ди; свари, свар; чва-

ри, чвар; звада, ди; (меясду при-
ятелями) —рбзбрат, ту. Раздорный
—сварлйвий, звадлйвий.

Раздорить, пораздорить — сварйтися,
сварку  збивати,  посварйти,  ся.

Раздражать, раздражить,-ся —дратувати,
ся; роздратувати, ся; дражнйти, ся;
роздраяснйти, ся; дрочйти, ся; роздро-
чйти, 'Ся; вражати, вразйти, роз'йтрио-
вати, ся; роз'ятрйги, ся (А ми тур-
ка не з в о іб е м, т і л ь к и р о з д р а-

туем. Одноманітна прярбда
дрочила йому нёрви).

Раздражение —дратуваиня, ння; роздра-
тування, ння; ров ятрення, ння; йтрен-
ня, ння (раны) (Нам т р ё б а я о-
збутися всякого роздрату-
вання). Раздражительный —дражлй-
вий, дрочдйвий, гнівлйвий, оприсклй-
вий, дроковйстий. Раздражительно —

дражлйво, дрочлйво, гнівлйво.
Рьздражнивать,_ раздражнять, раздраз-

нить —дражнйти, роздражнйти, дро-

чйти, роздрочйти, роздратбвувати, роз-
дратувати; (м я о г и х)— пороздражню-
вати, пороздратбвувати, пороздрбчу-
вати.

Раздумывать, раздумать —I) роздумува-
ти, розд^мати, розгадувати, розгадати,
вагатися (Чоловік вагаеться:

йти, чи не йти); II) передумувати,.
передумает, перегадувати, перегадает,,
відрадитись (що робйтп) <Хот_ів
і т й, г а передумав; нехай
й и ш и м  разом).

Раздумье —вагаяня,   ння;    рбздум,   му;.

непёвність, ности.

Разжаловать —розжалувати, відсудяіува"-
ти, сййяути кого з чбго.

Разжаловаться —розжалітися, розжалку-

ватися, розбідкатися на що (Р о з б і fl-

it а л а с я на с в 6 го долю).
Разжигать, разжечь,-ся —розпжати, роз-

пектй, розпалювати, розпалйтш, роз-

жарювати, розясарити.

Раззнакомиться —роззнайбмитися, розі-
зи&гися.

Раззуваться — роззуватися, розбуватися,
роззутися, розбуется.

Разлагаемость — розкладальність, ности.

Разлагаемый— розкладальний.
Разлагать, разложиться —I) розкладати-

ся;  розкласти.  ся;  розікласти,, пороз-
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клада.™ (Хлбпці розіклали
огбнь); II) розбирати, розібратася,
розпадатисл, розпасгися (Все ж ё р т-

ве роападаеться на своі
складов!  частйни).

Разлад, разладье —розлад, ду; розладдя, |
ддя.

Разлеживаться, разлежаться —I) вилёжу-
ватися, вйлежатяся; П) рознедужува-

тися, рознедужатися (Моя мила до
нівдня вилёжуеться. Щось
мій сия рознедгужався).

Разлениваться, разлениться — лінувати-
ся, розлінуватися, розлінйтися, розле-

дащйтися, розледащіти.
Разлив —I)   розлив,  ву;  ГО  пбвідь,  ди;

водопілля, для; пійма, мй. Разливка— ,

розливання, ння.

Различать, различить,-ся —I) розпізнава-
ти, ся; розпізнати, відрізняти, відріз-
нити, розрізняти, розрізнйти; II) різ-
нйтися, відрізняти, ся (Собаку від
bob к а часом тяжко відріз-
нйти).

Различие —різнйця, ці; ріжайпя, ці. Раз-
личный —різний, ріжний, усякий, всі-
дякий, ко; розмаітий. Различно— різ-
но, усяко, всіляко, розмаіто.

Разложение —I) рбзклад, ду; рбзпад, ду,

П) гниття, ття (Ведё д е р ж & в у до

рбзклад у, до р у 1 н и. Він с п о-

отеріг рбзпад людськбго т і-
ла, Вонй л о трупом і рбзпа-
дом   мйслі   людсьвоі).

Размах —рбзмах, ху. С размаху —з рбз-
маху, в розгбну.

Размежевание —межування, ння; межів-
ка, ви: різка, ки:" пбімір, ру (грунту).

Размежевываться, размежеваться —межу-

ватися, розмежбвуватися, розмежува-

тися.

Разменивать, разменять — розмінювати,
розміняти, вимінговати, вйміняти;
(мяог о) —порозмінювати, наміняти.

Разменный —розміняий, замінний.
Размер — I) розмірговання, ння: межу-

вання, ння; розмежбвування, ння;

різка, ки; П) рбзмір, ру; міра;, ри

(Розмежування землі т я г-
лбсь дбвго. Розправа при-

брала рбзміри д £ ж е обшйр-
ні). По своим размерам —своійи рбз-
мірами.

Размеривать, мерять, мерить —розміря-
ти, виміряти, вйміряти.

Разметка —розмітка, ки; розмічення, ння.
Размечать, разметить —значйти, позначй-

ти, назначйет, мітити, розмітити.
Размещение —розмшення,  ння.

Размножать, размножить,-ся —множили,
ся:   помнбжити,  намнбжити,  ся;   роз-

вбдити, развести, иаплодйти, ся; рЪз-
плодйти, ся; розродйти, ся.

Размолвка —нелагода, ди; незгбда, ди,
розтйрка, ви.

Размотка —розмбтування, ння.
Размывать, размыть —ро-змивати, ровмй-
-  ти (дорогу).
Размышление —гадання, ння; міркуван-

ня, ння; роздуми, ів; рбзгад, ду; рбзми-
сел, еду. Это наводит на размышление
—це примушуе подумает.               _   •'

Размышлять, размыслить —розмишляти,
розмйслити, міркувати, розміркувати,
вміркувати, роздумувати, ровдумати,
розумувати, метикувати, рбвумош; роз-
кидати, зважити.

Размягчать, размягчить — розм'ягчати,
розм'йкшати, розм якшити що.

Размягчение —розм'явшення, ння; роз-
м'явшування, ння; роз'мягчення, ння.

Разнить,-ся —різнйти, ся; вирізняти, ся;
обрізняет, ся.

Разница— різнйця, ці; ріжнйця, ці; од-
міна, ни (Вонй вам без одміни ^

те саме розка жу т ь).
Разновес —важбк, жка;  важки, вів.
Разновидность — одміна, ни; одмінок,

нка; різностать, ти. Разновидный —

різний, різновйдлй, різнофбрмний.
Разноголосица, разногласие— I) (в пе-

нии) —різноголбсиня, ці; незгідність,
ности; II) (м н е н и й)— незгбда, ди;
несхбжість, жости. Разногласый —

I) різноголбсий, не в лад, не до ладу:
П) різний, незгідний. Разногласие—
I) різноголбсо; II) різно, незгідно.

Разноименный —різноймённий.
Разномыслие— різнодумство, ства; різно-

мйсність, ности.
Разнообразие — різноманітність, ности;

розмаітість, тости; відмінність", ности.
Разнообразный — різноманітний, роз-
маітий, відмінний. Разнообразно —

різноманітно, ро8маіго, відмінно.
Разноречие —суперёчливість, вости; су-
перѳчність, ности; незгбда, ди; невгід-
ність, ности. Разноречивый— супербч-
ливий, суперёчний, незгідний. Разно-
речиво— суігерёчливо,  суперёчно,    не-

ЗГІДНО.
Разнородность — різнорбдність, ности.

Разнородный —рівнорбдний, рівнорід-
ний. Р. електричество — різноймённа
елёктрика.

Разносить, разнесть — рознбсити, розне-
стй; (м н о г о) —порознбсити. Разне-
сти по книгах —позавбдити до книг.
Разнесенный —рознёсений.

Разноска —I) рознбека, ски; розносіння,
ння;*П) вимбва, ви; догана, ни.

Разносторонность —різносторбнність,  но-
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сти. Разносторонний — різносторбнній,
різнобічний. Разносторонне — різно-
бічно.

Разность —різність, ности; різййця, ці;
ріжнвця, ці.

Разноцветность — різнобарвність, ности;

різномастість, стости. Разноцветный —

різнобарвний, різнокблірний, різно-
фарбний, різномастий (Різнофарб-
ними листами сяють дерева).

Разный —різний, всілякий. Разные —уся-

кі, різні. В разные стороны— різно
(Ой в и, т у ч і громов! і, р о з і й-

діться різно). Разные случаи—

усякі вйдадки.
Разоблачать, разоблачить,-ся —I) (о н и-

мать о д е ж д у)— роэдягати, ся; роз-

дягтй, ся; здіимати, здійнйти; П) (п о-

стзгпки)— розкривати, розкрйти, ви-

являти, вйявйти, викривати, внкрити

(У Кйіі в і вйкрилл змбву).
Разобщать, разобщить, -ся—I) роз'вднува-

ти, роз'еднати, розлучати, розлучйти,

ся; відокрёмлювати, відокрёмити.
Разобщение —роз'ёднаняя, ння; роз'ед-

я&ння, ння; розлучення, ння; розлу-

чання, ння; відокрёмлення, ння; від-
окрёмлювання, ння.

Разогорчать, разогорчить.-ся^засмучува-

ти, 8асмутнти, ся; жалю, туш эавдава-

ти, завдати кому.

Разодевать, разодеть.-ся — одягати, ся;

одягай, ся; убирати, ся; убрати, ся;

чепурйти, оя; вичепурити, ся; приче-

лурйти, ся. Разодетый —вйчепурений,
одягнйй, вбраний, прибраний.

Разозлить,-ся —розізлйти,   оя;   розсёрди-
ти, ся;  (сильно) —розлютувати,  ся;

роззлбстити, ся; осатаніти.
Разом —разбм, враз, урй.з, заразбм.
Разорение, разор —I) розбр,  ру;  руйну-

вання, ння; руша, ни; руйнація, ціі;
II)   вийщення,   ння;   плюндрування,
ння.

Разоружать,    разоружиться —роззбрбго-
вати, ся; роззбрбіти, ся.

Разоружение —роззброення, ння.
Разорять, разорить, -ся —руйнувати, зруй-

нувати, плюндрув&ти, сплюндрув&ти,
виплгондрувати, нищити, знйщиги, звё-
стщея ні на тдо. Разорять гнезда —ви-

дирати гнізда (Т о д 1 с т а р ё руйну-
вати, як е 8 ч 6 г о и о в ё буду-
вати. Рідну землю нашу в с 1-
яв горем, сплюндрував вог-

нём, вливав у с б чисто).
Разохочивать, разохотить —заохбчувати,

заохбтити, підохбчувати, підохбтити;
додавати охбти, додати охбти. розла-

сити до чбго, на що. Разохоченный —

підохбчений.                                            і

| Разочарование —розчарування, ння; роз-

чарбвання, ння.

Разочаровывать, разочаровать,-ся — роз-
чадювувати, ся; розчарувати, ся в ко-

му, чому; розбйти, стратитж надііо ъ

к&го, на що; зневіритиоя в кому, чому.

Разрабатывать, разработать —розробляти,
розробйти, оброблйти, обробйти.

Разработка —розрбблення,   ння;   розрбб-
лтовання, ння; розрббка, бки.

Разражать, разразить —розбивати, розбй-
ти,  розтрощати.    Разражаться —вибу-
хати,  вйбукнутн.   Разразилась  беда —

окошйлось лихо. Разразиться смехом —

пйрснути від сміху. Разразиться гне-

вом —скшгіти від гніву. Туча разрази-
лась —хмара розгуркоталася. Разрази-
лось    восстание —вйбухло    повстання
(Огонь  крйеться,   але   разом
як в кб у хне).

Разрежать,    разреживать,    разредить—
розріжати,   розрідйти,   обрідити   (0 6-
рідйти   ліс   трбхи).   Разрежать
воздух —розріжати повітря.

Разрез —I) проріз, зу; II) розріз, зу; рбз-
пірка,   ки;   розпбра;   ри   (нал р.,   в

одежде).   Продольный   р. —подбвж-
ній; поперечный —поперёчний.

Разр езв и ться —ро зпустуватися.
Разрезка— розрізування,  ння;   (хлеба)

—краяння, ння. Разрезной —розрізнйй.
Разрезные рукава —вильбти.

Разрешать, разрешить —I) дозволяет, др-
звблити;    II) розвязувати,    розвязати

(Розвязали    на    зббрах    пи-

тания).    Разрешить    запрещение —

зкяти эаборбну.
Разрешение —I) дбзвіл, волу; II) розвя-

зування, ння;  вирішення,  ння  (Вім
дістав      дбзвіл      торг у ват и.
Розвйзування   цьбго   питан-

ия не мало часу відібрало).
Разрознивать,   разрознить,-ся —розрізна-

ти, ся; розрізниіти, ся; ^розлучати, ся;

розлучйти,  ся;  порізнйги.  Разрознен-
ный —розрізнений.

Разростаться,   разростись —розростатися,

розростйся, броститися; (о многих)
—порозростатися, порозрбщуватися; (о'
деревьях) — розкоршйтися;   (о   по-

сева х) —врунятися, врунюватися.

Разрумянивать,  разрумянить,-ся —I)  ру-

м'янити, ся; нарум'янити, ся; II) роз-

жёврітися,  розчервонітися,  зачервоні-
ти,  затлйрітися,  зарум'янитися  (Р о 8-

жёврілоеь і розгорілось, пі-
шбв   димбк   до   самих   хмар,

Дівчйна зашарілась).
Разрушать, разрушить —руйнувати, роз-

руйнувати, зруйнувати, ррзруйнбвува-
ти. бурити, абурити, валити, розватгй-
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ти, нйщяти, зішщитн (3 р у й н у в а-

л и О і ч. Р о з в а л и в хату. Тата-
ры з н й щ и л и в с і к у л ь т у р и і
в д об у тки).

Разрушение —руйнування, ння; зруй-
нування, ння; руйнбвини, вин; зб^"-
ріння, ння; знйщення, ння; руша, ни.

Разрушитель.-ница— нищйтель, ля; -тель-

ка, ки; рушник, ка; -нниця, ці.
Разрыв —I) розірвання, ння; II) (мира)

—розмйр, ру; (дружб ы) —рбзбрат,
ту. Р. поезда —розрйв пбізда.

Разрывать, разорвать,-ся —розривати, ся;

розірвати, ся; рвати, ся; роздирати,

ся; роздёрти, ся; щматувати, розшма-

тувати, панахаги, розпанахати (Р о з-

нанахав сорочку. Пошмату-
вав газету). Разрывающийся легко
—рвачкйы.

Разрыхлитель —розтушник, ка.

Разрыхлять, разрыхлить —пушйти, під-
пушйтіі; (рало м) —ралити; (б о р о-

н о й) —еасжорбдити.
Разряд— розряд, ду; порядок, дку; ряд,

ду; стаггйі, тгі; відділ, лу; гурт, ту;

стать, ти. Электрический разряд —

електрйчний розряд. Разрядный —роз-

рящний, розрядбвий.
Разрядка —1) (г и п о г р а ф.)— відступці;

II) розрядка, ки.

Разрядник —розрядийк, ка.

Разряжать, разрядить— I) виряжати, вй-
. рядити, чепурйти, вйчепурити, вйстро-

іти   (Вйрядився   в   найкращу
одёжу);     II)   розряжати,  розрядйти
(рушнйцю); вйкрутити (набоі).

Рэзубедить,-ся —нереконати, ся; переві-
рити, ся (на йнше).

Разубеждение —перекрнання на йнше.
Разубирать, разубрать,-ся —убирати, ся;

прибирати, ся; чепурйти, вйчепурити,
ся; причепурйти, ся; виряжати, вйря-
дити; убрати, прибратп; (две там и)'
—квіячати, ся; уквітчати, ояі; заквіт-
чати, ся (Весна уквітчала зем-

лю рястом, б а р в і и к о м у к р й-
л а).

Разувериться —зневіритиоя в кому, чому.
Разузнавать, разузнать —розізнавати, ро-

зізнати, розпізнавати, розпізнати, пе-

ревідувати, перевідати, розвідувати,
розвідати, навідати, розпйтувати, воз-

питати, розчутися, порозпізнавати.

Разукрашать, разукрасить — оздобляти,
оздббити, прикрашати, прикрасити,

зукрасити; (цветами) — уквітчати,
розквітчати; (б а г а т о) — пооздбблга-
вати,

■I) рбзум, му; гдузд, ду; разсу-

док, дку; U) розуміння, ння (В і и

зсунувся   s  глузду.   Немае   в

р о з у м і н н я  м у-й 6 г о  тонкого
з и к и).

Разумение —розуміння, ння.

Разуметь— розуміти, тямити. Разумеет-
ся' —авжё-ж, та вжб-ж, певне, пёвна
річ. Этот факт разумеется иначе —цей
факт грёба розуміти инакше.

Разутюживать, разутюжить— гладити, вй-
гладити, прасувати, попрасуваш.

Раз'едать,-ся; раз'есть,-ся — 1) іроз')даііі.
ся; роз'іісти, ся (Р о з' I в с я так, що

т і л ь к и подавай); II) роз'йгрюва -

ти, ся; роз'ятрйти, ся (Р а н а р о з' я т-

р й л а с ь щ е г і р ш е).
Раз'единение —роз'едианпя, ння; рбзтіч.

чи; розбрання, ння; різнація, nil (П ё в-

н е р о з' в д н а н и я у к р а і и с ь к о-

г о и а р^б д у з панами).
Раз'единять, раз'единить,-ся —роз'вднува-

ти, роз'еднати, розрізняти, розрізнйти,
порізййти, розлучати, ся; розлучйти,
ся. Раз'единя'ющий —розлучний.

Раз'езд —I) роз'ізд, ду; II) чата, ти; (ча-
ще мн.)— чати (Прокйнулась і
с б н и а чата. Ко л й-ж з у с т р і ч а-

ють ватаг у_ коза к 1 в, що теж

ідуть на чати). Раз'ездной —роз'-
пёцйй.

Раз'езжаться, раз'ехаться —I) роз'іздити-
ся, роз'гхатися, пороз'іздитися (У с і
вже пороз' іздились, нікбго
немае); II) розминатися, розминути-

ся (Треба я к ось роз минут и-

с я нам з тим возом).
Раз'езживать, раз'ездить,-ся — торувати,

уторуваггп, утбптувати утоптати, на-

тсотитп (дорбіпу).
Раз'ярение —роз'йрення, ния; роз'ятрен-

ня, ння.

Раз'ярять, раз'ярить,-ся —роз'яряти, ся;

роз'ярйти, ся; розлютбвувати, ся; роз-

лютувати, ся; (ч е р е з ч у р) —озвірй-
тися, охйжіти, посатанітв, розсата-
ніти.

Раз'яснение —пояснения, ння; з'ясбван-
ня, ння; з'ясбвування, ння; вийснен-
ня, ння.

Раз'яснять, раз'яснить,-ся —пойсиюватп,
пояснйти, роз'яснйти, роз'яснйти, ви-

ясняти, вйдснити, товмачити, вйтов-
мачити, тлумачити, вйтлуМачити.

Разыгрывать, разыграть,-ся —розгравати

ся; розіграет, ся; програвати, програ-

ти, відгравати, відіграти. _ Погода ра-

зыгралась —погода розгулялася. Море
разыгралось —■ море розхвилювалося,

розбурхалося. Разыгрывать приз— роз-

гравати приз.

Разыскатель,-ница; розыщик,-ца —шукач,

ча; -чка, чки; шукальник, ка; -пя, ці;
розвідач, ча; -чка, чки.
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Разыскивать,  разыскать — розшукувати,

розшуюает,    вишукувати,    вйщукати,
винакоджувати,   ^ вішайти,      знайтй-
(крадено е) —вйтрусити.

Район —округа, ги; район, ну. Районный
—райбнний, окружяий.

Районирование— районування, ння.

Рак —I) рак, ка; рачок, чка; (с а м к а) —

рачйха, хи; II) (б о л е з н ь) —рак, ка;

лістряк,  ка;  (н а дерев е) —вітровн-
на, ни.

Раковина —мушля,  лі;    черепашка,  ки;

скбйка, ки. Раковина ушная —чапгана

вушна,  вупшйця,  пъ    Раковина   под

краном —зиивальниня, щі.

Раковистый — жолобкуватий,   жолобча-
стий. Раковистый   излом —жолобкува-
тий розлім, лбму.

Рама —ряма, ми;  рямка, ки;  (м н.) —рй-
ми, рймпі; (б о р о н ы) —бйльце, ця.

Рамочник —рямкар, ря. Рамочный —рям-

кбвий.
Рана —рана, ни; ураза, зн; уразка, зви;

поразка, зки;  (порез но ж о м)— об-
різ, зу.

Ранение—ранения, ння.

Раненый— ранений, поранений.
Раненько, ранехонько, ранешенько —ра-

ненько, рано-поранёньку, рано-ранком,

рано-вранпі, ранёсенько, рашсінько.
Ранет —ранета, ти.

Ранец —ранець, идя; бесаг, га; бесага, ги.

Ранить, поранить,-ся —ранити, пормгатп,

уражати, уразлти, ся; калічити, пока-

лічити, с я.

Ранний— ранній, я, е. Ранней весной- -

напрбвесні. Рачним рано, ранним ут-

ром —раниім ранком, рапо-вранці, ра-

но-поранёньку. Раннее утро— поранок,

нку; ранок, нку. Рано —рано, ранком;

(о ч е н ь)— спозаранку, зарані, завча-

су, загодя. Рановато— раненько, по-

рано.

Рановременный — завчасний, передчас-

ний (Завчаспо и е зробйв. Пе-
ре д ч а с и а смерть).

Раньше, ранее —раніш, раніше, попёре-
ду, передніше, перёдше. Как можно

ранее —як-найраніше.
Рапа —ропа, пи,.

Рапорт —рапорт, ту.

Рапсод —кобзар, рй; бандуриста, оти;

співёць, вцй.
Раскаление— розпалення, ння; розпікан-

ня, ння.

Раскаливать, раскалить, -ся — розпікати,
ся; розпекти, ся; (м и о г о) —порозпі-
кати, ся.

Раскалывать, расколоть,-ся —I) розкблю-
вати, ся; розколбти, ся; лорозкблюва-

ти, ся; (о ж и в о м д е р е в е) —розчах-
кути.

Раскапризничаться   —  розвередуватисл„

розковерзуватися, згёдзатися.
Раскармливание — розгсдування,   ння;

розгодбвування, ння.

Раскармливать, раскормить,-ся —розгодб-
вуватп, ся; розгодувати, ся; (на паст-

бищ е) —одпасати, одпасти.

Раскат —розкат, ту. Раскаты грома —

гуркіт грому.

Раскатывать, раскатить, раскатать,-ся -

I) розкбчувати, ся; розкотити, ся (В у-

л и в мене три о р і ш к п, т а в сі
р о з к о т и л и с ь) ; II) розгбртувати,
ся; розгорнути, рсевипути (Р о з г о р-

нула сувій полотна); III)
(б^е л ь е) — качали; (м а г л е м) — магяю-

вати; IV.) (тесто) —качает, вйкачати.
Раскачивать, раскачать, -ся — розколйху-

вати, ся; розколихати, ся; розхйтува-
ти; розхитати, ся; розгбйдувати, ся;

розгойдати, ся; (о м и о г и х) —пороз-

колйхувати, ся (Не р о з к о л й х у й
дуже кол иск у. Трёба добре-
розхитати с т о в и а, тоді лёг-
ше вйтягти. Розгой дал и г 6 й-
д а л в у).

Раскаяние —каяння, ння; каяттяі, ттй;
жаль, лю (в каяттй, т а н е м а в о-

р і т т я).
Расквитаться —поквітуватися. Раскиди-

стость —розлбжистість, стости. Раски-
дистый — розлбжистий. Раскидисто —

розлбжисто.
Раскладка —рбзллад, ду; розкладка, ки;

розпбліг, логу.

Раскладывать, раскласть, разложить —

розкладати, розкласти, розікласти..
Раскладывать вещи, товары, рас-

класться с товарами —ташуватися, роз-

ташуватися. Раскладьівать карты —во-

рожйти на картах. Раскладывать це-

ны на товар —значйти щіну, цінувати.
Разложить книгу—розгорнути книжку.
Разложить огонь —розкласти, розвёстй.
багаття.

Раскланиваться, раскланяться — кланя-

ется, уклоняется, вклонятися, укло-

нйтися кому й до кого.

Расклеивать, расклеить,-ся —розклёюва
ти, ся; розклёіти, ся; розліплювати,
ся; розліпйти, ся; (м н о г о) —пороз-

клёювати, ся; порозліплюватп, ся. Де-
ло расклеилось— розійшлбся діло, не

вдалося.

Расклепывать, расклепать — розшотбву-
вати, роздготувати.

Расклинивать, расклинить — вибивати,
вйбити клин.
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Раскол —I) (дерева вдол ь) —рбзчах,
ху; рбзкіп, лу; рбзщёп, ну; П) розкбл,
лу; одщепёнство, ства.

Расколебать,-ся — розколиоати, ся; розхи-

тати, ся. Расколебалось море —розхви-

лювалбея море.

Раскольник —розкблець, льця; розкбль-
ник, ка; старовір, pa.

Раскос —косина, ній.
Раскошеливаться, раскошелиться — роз-

криватл, вивертати калитку.

Раскраивать, раскроить —I) краяти, по-

кроили, покраяти, порозкр&ювати;
II) рсзбива'ти, розбйти (голову).

Раскрасавица —краоуня, ні.
Раскраска— кольорування, ння; розмалю-

ваннд, ння; розмальбвування, ння.

Раскраснелый —розчервонілий, розжёврі-
лий.

Раскраснеться —розчервонітися, розжёв-
рітися, зашарітися.

Раскрашиватель,-ница —кольоровнйк, ка.

кольоровнйця, ці; розмальовнйк, ка;

розмальовнйня, ці.
Раскрашивать, раскрасить, -ся — розма-

льбвувати, ся; розмалювати, ся; пороз-

мальбвувати, ся; розфарббвувати, ся;

порозфарбувати, ся. Раскрашенный —

розмальбваний, мальбваний, кольорб-
вий, вольорбваний.

Раскритиковать — огудити, джу, диш,

дить; обцирклювати, розкритикувати.

Раскричаться —розкричатися, розгук&ти-
ся; (с и л ь н о) —розрепертуватися, роз-
яементувалкся, розгвалтуватися, роз-

галасуватися; (с вереско м)— розве-

рещатися; (со злостью) —розгрйма-
тися; (о гусях) —розгерготатиея; (о
курах) — розсокотатися, розкудкуда-
катися;(об орлах) —розклекотштися;

(о б о к о л е) —розквйлитися.
Раскручивать, раскрутить,-ся —розкручу-

вати, ся; розжрутити, ся; розсукувати,

ся; розсукати, ся.

Раскручиниться —розтужйтися, в нугу

вдатися, зажурйтнся.
Раскрывать, раскрыть, -ся —I) розкрива-

ти, ся; розкрйти, ся; розт^лговати, ся;
розтулйти, ся; (окно, д в е р ь) —роз-

чинйти, розчинйти; (завернутое)
—розгортіти, розгорнути^ (замкну-
т о е)~розмикати, розімкнути; (грудь)
— розхрістувается, розхрістатися;
(к и и ж к у) — розгортати, розгорнути;

іт л а з а) —розплющувати, розшпищити;

(р о т) —роззявляти, роззявити; (к у-
л а к, рук у)— розібгати; II) (преет у-
плени е) —виявляет, вйнвити, викай
зуватн, вйказати на кого, _ видавати,

вйдати кого, викривати, вйкрити ко-

те, що.                            ..,    ",     .. ' \Ш

Раскупание —розкупбвування, ння.
Раскуривать,   раскурить —• запалювати,

запалйтя, закурювати, закурйтй, роз-

жіурйти. (Та вйкрешем огню, та
запалим люльку. Розкурй
цигарку, а то по ту хне); II) ви-
палюваги, вйпалнти, скурыти.

Раскусывать, раскусать, раскусить —роз-

кусювати, розкуейти, розгризати, роз-

ГрЙйТИ.
Распадаемость —розпадальність, ности.

Распадение —розпад, ду.
Распадаться, распасться — розпадатися,

розпастися, розсипатися, розейпатися,
розвалюватися, розвалйтися, розсіда-
тися, розсістися.

Распадение —розпад, ду.

Распаивать, распаять,-ся — відлюгбвува-
ти, відлютувати, розлютбвувати, роз-

лютувати, ся (Самовар розлюту-
в а в с я).

Распайка —відлютбвування, ння; розлю-

тбвування, ння.
Распаковывать, распаковать —розпакбву-

вати, розпакувати.
Распалять, распалить —розпалювати, роз-

лалйет, розтбплювати, розтолити;
(м н о г о) —порозпалювати, порозтбп-
лювати. Распалилась печка —розігрі-
лась, розпеклась ^ груба. Распалиться
гневом —розпаленитися від гніву. Рас-
паленный — розпалений, розпёчений,
зпаленілий.

Распахивать, распахать (п л у г о м) —роз-
брювати, розорати; (рало м)— розра-
лювати, розралйти.

Распахивать, распахнуть,-ся (одежду)
—розкривати, ся; розкрйти, ся; роз-

стібнути; розчахнутися; (на груди)
—розхрістатися. Распахнуть двери —

розчинйти двёрі.
Распашенка —розпанашка, ки. Распаш-

ной —незастібнутий.
Распашка —бранка.ки. Душа на распа-

шку —щира душа.
Распевать, распеть— виспівувати, вйспі-

вати, сліватя, проспівати (Ходи с о-

61 та виспівуй).
Распекание —I) розпікання, ння; розпа-

рювання, ння; II) нагана, ни; картан-

ня, ння (Розпарювання бубли-
ка небагато_ часу забрало в

н ас. Розпікання яаліза в к у-

зні. Тако.го вартання діотав
од батька, що й п о-в і к не за-

буду).
Распекать, распечь,-ся —I) (на о г н е) —

розпікатя, розпектй, розігрівати, розі-
гріти; П) вимовляти, вймовити, кар-

тати, розпікаіги, розпектй кого чим.

Распечатывать,   распечатать —розпечату-
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вати, розпечатати;   (в с е)— порозпеча-
тувати.

Распещрять — мерёжати,     цяцькувати.

Распивочно— на чарки, чарками, на рбз-
дріб. Распивочный —чарочний, чаркб-
вий, дрібнйй.

Распиловка — пйлянка, ки; пиляння,

ння; розпйлювання, ння.

Распинать, распять, распнуть,-ся — роз-

пинати, ся; розіпнути, розіп ясти, кри-

жувата. Распятый, распнутый— роз-

п'ятий, розіпнутий, крижбваний (В і н

клинёться, роапинаеться,
що  бачив  своіми  очйма).

Расписание —рбзпис, су; рбзклад, ду;

таблидя, ці. Расписание движения по-

ездов —рбзпис руху поіздів, рбзклад
руху поііэдів.

Расписка— I) (чего) — розпйсування,
ння; розмальбвування, ння; II) роз-

пйска, ски (Як він правитиме

грбші, кол|й в йогб жбдноі
розпдски немае). Платежная
расписка —квит, та; квитов, тка.

Расписывать, расписать,-ся —I) (уста-
навливая порядо к) —розпйсува-
ти, розписати; (м н о г о) —порозпйсу-
вати (Розписали все, кому й
де, воли бути); II) (стены, ло-

то л к и) —розмальбвувати, розмалюва-

ти; вимальбвувати, вималювати;
(окон ч.) —порозмальбвувати, пови-

мальбвувати. Расписываться —розпй-
суватися. Расписанный —I) розпйса-
ний, II) розмальбваний. Расписной по-

толок —розмальована стеля.

Расплавка —тбплення, ння; розтбплення,
ння.

Расплавленное вещество —топленйна, ни.

Расплавливать —толйти, розтопйти, роз-

тбплювати   (Розтопив   блов о).

Расплакаться —розплакатися; (тихонь-
ко всхлипывая) — розпхйватися,
розхлйпатися; (г р о м в о) —розголоей-
тися, розревітися, розрюмсатися.

Распланировать —розпланувати.

Расплата — розплата, ти; вйплат, ту

(Оьогбдні немаѳвйплату).
Расплачиваться, расплатиться —тозпла -

чуватися, розплатйтися, заплатита, вй-
■платити, поквитуватися.

Расплескивать, расплескать, -ся —розхліб-
• пувати, розхліопати, розплюскувати,

розплюскати, ся; порозхлюпувати.

Расплод —плід,- плоду; розплід, плоду.

Распложение —розплбдження, ння; роз-

пліднення, ння.

Расплывчивость (х и м.) —плйнність, НО-

СТИ; розплйва, ви.

Распогодиться 1 —розгодйнитися,    вйпого-

дитися, на годйні' стати (Р о з г о д й-
нилося добре).

Распознавать, распознать —розпізнаватя,
розпізнати, роззнавати, розгзнати;

(один другого) —опізнается; (на
в к у с)— смакувати, розсмакувати.

Располагать, расположить, -ся —I) рядйтя,
порядкувати, лаштувати; (в о й с ь к о)
—шикувати,    уигакувати    (До    б 6 ю-

війсьво  шивували);  II)  прави-

т и,  порядвувати   (По  с в# о I й  в 6 л і
своім     добром     о руду ват и).
Располагать   своими    правами —своім
правом,  з  своіх прав вористуватися;

III)    понукает,    спонувати,    схпляти,

прихиляет,       схилйти,       прихилйти
(Огйдливість  до  Бруховёць-
кого спонукала пристати до*

к 6 г о с_ь   йі н ш о г о.   Йогб   в д а ч а-

м'ягка    прихилйла    всіх    до

йбго). Расположить в свою пользу —

привернута до себе. Расположенный—
ирихйльний. Не расположен работать—
не маю охбти до робота; IV) заміряти,
замірити,   покладати,   покласти   собі
що, мата на д;умці   (I поклав с о б і
на тім т и ж н і засилати старо-

ст і в). Располагаю завтра ехать —маю

(абб думаю) завтра іхати; V) ставали,

розкладатися, розтаборитися. Располо-
житься лагерем —табором стати, отабо-
ритися. Располагаться, расположиться

с  вещами,  с  товарами —розташбвува-
тися,  розтащуватися,  розкладатися.

Расположение —I) розпблй, логу; розпо-

рядок, дку. (Розпбліг байбк за

абётврю); II) охота, ти; хіть, ти
(Не маю охбти Іхати з дому);
III) прихйльність, ности; прихйлля.
лля до вбго; ласка, ски; схйльність,
ности до чбго. Расположение духа —

настрій, рою.

Распорка —розпйнка, нки.

Распорядитель,-ница — впоряднив, ва;

розпор/ідчик, ка; чиця, ці; розпорйд-
ник, ка; нипя, ці; орудар, ря.

Распорядительность — розпорядливість,
БОСТИ.

Распорядок —лад, ду; розпорядок, дку

tT р ё б а зробйти лад у госпо-

да р с т в і).
Распоряжать, распорядить,-ся —рядйти,

порядкувати, орудувати, заправляет,

господа рювати, хазяйнувати; (много)
—напорядкув&ти, наорудувати (Т р ё-
б а-ж комусь порядкувати в

хаті).
Распоряжение — розпорядження, ння;

наказ, зу; розпорядок, дку; (факти-
ч е с к о е) —орудування, ння (Зараз-
вона   розпорядок   учинила).
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Распоясывать,     распоясать,-ся— розпері-
зувата,  ся;  розперезати, ся.

Расправа— розправа, ви; II) зббрня, ні;
розправа, ви (Розправу йому
учинили. Староста піпгбв
д о з б 6 р н і).

Расспрашивание —розіштувашіЯ) пня,

рбзпитви, ток.

Расспрашивать, расспросить — питает,
розпитати, ся; розпнтувати, перепйту-
вати, перелипати; (м н о г и х)— пороз-
пнтувати (В.сіх перепитав, а
тблву не дібрав).

Распределение— розпбділ, ділу.
Распределитель— розподільник, ка. Рас-

пределительный —розподільний.
Распределять, распределить— розклада-

ти, розкласти, визначати, вйзначнти,
розділяти, розділйти, поділяяи, поді-
лйти, розрахбвувати, розрахувати, роз-
міщати, розмісгйти. Распределять на-
логи— розкладати податки. Распреде-
лять по категориям— гуртувати, класи-
фікувати, розподіляти за категоріями.

Распробовать— розкуштувати, розсмаку-
вати.

Распродажа— розпрбдаж, жу; випродаж,
жу; спрбдання, ння.

Распростирать, распростереть.-ся— нро-
стягати, простягти, розпростирати,
розпростёрти, розтягати, розтягнути,
розтягтй. С распростертыми об'ятиями
встретить— з великою радістю зустрітп.

Распространение— шйрення, ння; роз-
простбрення, ння; (в е з д е)— розпов-
сюдження, ння; розповсюднення, ння;
(о л у х о в)— розголбшення, ння; (т е п-
ла, света, з в у к а)—передача, теп-
ла, світла, звуку.

Распространенность — поширеність, но-
сти; розновсібдженість, ности. Распро-
страненный— пошйрений, розповсюд-

жений.
Распространять, распространиться —

шйрити, розшйрити, пошириет, роз-
ггростбрювает, розпростбрити, розпов-
свджувати, розповсюднти; (сыпи на
тел е) —розкидатися; (о слуха х)—
розголошати, розголосйти, розславити

що.
Распрудить —розгатйти, порозгачувати.^
Распрыскивать, распрыскать—розбриѳ-

кувати, розбрйзкати, розпирскувати,

розпйрскати.
Распря— суперёка, ки; суперёчка, чки;

звада, ди; свара, ри; нелагода, ди
(Л іу ч ч е солбм'яна з г 6 д а, як
золота звада. Ой ти с т арий,
я молод а —т им м і ж нами не-
лагода).

Распрямление— випростування, ння; ви-

простбвування, ння; простування, ння.
Распрямливать, распрямлять, распря-

мить,-ся —розправляти, ся; розправи-
ти, ся; розпрямляти, ся;- розпрямйти,
ся; розгинати, ся; розігиути, ся; про-
стуватися, вйпростуватися (Р о б і т-
никй мірно кланялись у по-
яс і знбву простувалися).

Распугивать, распугать, распугнуть —по-
лбхати, розіюлбхати, лякати, розляка-
ти, розпудити (Ч и б а: вівіці р о з-
пудив. Розпуджував, мов
птаство,   татарву).

Распудривать, распудрить— I) порбшити,
напорбшити, посипати, присипати,
присйпати (и у д ро й или __ ч е м
иным); II) вимовляти кому, мйлити,
намйлити  голову,  чуба,  чупрйну.

Распускание— розпускання, ння.

Распускать, распустить,-ся —1) розпуска-
ти, розпустйти (HI к о л я р I в у ж ё
р о з п у с т й л и) ; II) розгортати, роз-
горнути, розпускати, розпустйти, ся;
розпшбргувати, розншоргнути (Р о з-
горнули ко р бгв и. Р о зш мор-
гну торбйнку); III) розпускати,
розпустктн, розвбдити, розвёсти, ся;
розтолдяти, розтопйти, ся; розчиняет,
розчинйти (Розпустйти с і л ь.
М і д ь р о з т о п й л а с я в к в а с і.
Розчиийла тісто); IV) розпуска-
ти, ся; розпукувати, ся; обруниется
(Вузов в ж е р о з п у с в а е т ь с я.
Дерево обрунплося). Распу-
ститься морально— зледащіти, розле-
дащіти, в ледащо пустйтися, розбёсти-
тися.

Распутие —розпуття, ття; роздоріжжя,
жжя; рбзстань, ни; розвйлви, лов; пе-
репуття, ття; розхрёстя, сгя; перехрб-
стя, стя (Оидйть кобзар на
р о з п у т т і).

Распутица— рбзтань, ни; бездоріжжя,
жжя; сльота, та; рбзквась, си (Під
час сльотй осінньоі. Стала
велика рбзквась).

Распутство— розпуста, ти. Распутный —

рсзпусний, непорядний.
Распутывать, распутать,-ся— розпутува-

ти, розпутати, розплутувати, розплу-
тати, виплутувати, ся; вйнлутати, ся;
розплёнтувати, розплептати, розборсу-
вати, розббрсати.

Распухать, распухнуть— розпухати, роз-
пухнути, здутися. Распухший— роз-

пухлий.
Распучивать, распучить,-ся— роздимати,

ся; роздует, ся; надимати, ся; розпі-
рати, ся; розпёрти, ся; здути, ся.
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Распущенность —розпуста, сти; забуя-
лість, лости.

Рассаживать, рассажать, рассадить, -ся—

розсажувати, розсадйти, розсідатися,
розсістися; (о м н о г п х) —порозсаджу -

ватися, порозсідается.
Рассвет—світання, ння; рбзсвіт, ту;

дбсвітов, тку. На рассвете —на світан-
ні, удбсвіта. С рассветом —по видной,

як задніло.
Рассветать, рассвесть —світати, розсві-

тати, розвйдшовается, розвидняется,

на світ благословляется, на світ бла-
гословимся, займа'ггися, занйтисія, роз-

свінути, просвінути, розвйднітися;
(л о ы н о іг о) —повидяті, повиднініати.

Рассвирепеть —розлютувагися, роз'ярй-
тися.

Рассевалень —сіялка, лки; сіволва, ки.

Рассеватель,-ница —розсівач, ча; розсі-
вачва, чви.

Рассевать, рассеять,-ся —сіяти, засівати,
засіятя, посівати, посіяти, розсівати,
розсіяти; розвидати, розийдати; (м н о-

г о) —лорозсівает, порозсіювати, поза-

сівает.
Расседаться, рассесться — розпадатися,

розпастнся, тріскатися, потріскатпся;
II) розсідается, розсістися (Р о з с I з-

с я на л а в і).
Рассекать, рассечь,-ся —розр^бувати, роз-

рубати, розсікати, розсіктй, розтинати,

розтяти, розкраювати, - розвраяти, роз-
чісувати, розчесати (Як ударив

н о ж ё м, так і р о з ч е с а в).
Расселина —розпалина, ни; розпадина,

ни; розвблина, ни; розпарина, ня;

іпкалубина, ни.
Рассерживать, рассердить,-ся —сёрдити,

ся; розсёрдити, ся; гнівати, ся; розгні-

вати, ся; нагніватися, роззлбститися.
Россердившись —з пересёрдя.

Рассечка —рбзсіч, чи.

Рассеяние —I) розсіяння, пня; розпорб-
щення, ння; II) розрйвва, вки; розва-

га, ги (Р о з п о р о ш й в турка й
татарву на Черкён ь-д о л к н 1
Р о з д у м у в а в про 1 1 л ё г к у, в е-

с р л у н.а т у р у, л и и к у д о р о з р й-
б ок. Книжка б у л.а одинокой
і і р о з р й в к о ю. III у к а іі с о б і д е

хоч розваг.и й втіхи).
Рассеянность —розсіяність,^ ности; роз-

вйданість, ности; розкйдливість, во-

сти (Обіцяв та й байдуже, а

все з огіеі своёі розкйдли-
вости). Рассеянный —розсіяиий, роз-

кйдливий; (ш у т'л.) —розсолбха, хи.

Рассказ —оповідання, ння.

Рессказчик,-ца —оповідач, ча; чка, чки.

Рассказывать,   рассказать —розказувати,

розказати, оповідати, оповісти, розпо-

іідати, розповісти. Рассказанный —

оповідании,  розказаний.
Расслащивать, рассластить,-ся— розсолбд-

жувати, розсолодйти, ся.

Расследование— рбзслід, ду; розсліду-
вання, ння; розвідка, дки; розвідинй,
дин.

Расследователь —розвідач, ча; розвіду-

вач, ча.

Расследызать, расследовать —розсліджу-
вати, розслідити, розвідувати, розвіда-
ти, дізнавается, дізнатися, дошуку-

ватися, дошукатися, вивідуваги, вйві-
;тати. Расследованный —розстдуваний,
дізнаний.

Расслушивать, расслушать, -ся —розслу-

хувати, ся; розсл^хати, ся; вслухатися,

вслухатися, прислухатнся, прпслК'ха-
іися.

Расслышать —розслухати, учути, вчуги,

почует, розч^ти, доч^'ти. Не разслы-

шал — не дочув.

Рассматривание —рбзгляд, ду; розгля-

дания, ння; розгладини, дин; пере-
гляд, ду. Без рассматривания — не роз-

глядавши.

Рассматривать, рассмотреть —розглядати,

розгляну^ти, роздивлятися, роздивйти-
ся, роззйіратися, роззирнутися. Рассмо-
трев   доклад —розглянувши   дбповідь.

Рассоветогать — розраювати, розраяти,

розражувати, розрадити. (Р о з р а я-

л и, р о з с у д и л и, щ о б ми в и к р і
не ходили).

Рассовывать, рассовать, рассунуть —I)
розсбвуваги, розсуиути, розтяката,

розтйкати; (м н о г о) —порозсбвувати,
іюрозтикати; II) розпйхувати, розпи-

хати, розіпхнути (Розіпхнув лю-

дей і у в і й ш б в. Л о р о з п й х а.в

рёчі   по   закутках).
Рассол —росіл, сблу; (очень к р е л-

кий) —ропа,  пи.

Рассоха —розсбха, хи; (у п л ут а) —чепі-
га, ги. Рассошистый —розсохуватай,
розсохатий, розхйльчастий (Р у ч и ц і
на  вбзі  дуже   р о з хй л ьчасті).

Расспрашивать, распросить,-ся —розпй-
іувати, розпитати, ся; спитати кого

про що (В кража р о ч к и р о з п й-
т у е. Р о з п й т у й с я ж а д а и и х

гостей).
Расспрос    (чаще    м п. —расспросы) —

розпйтування,   ння;    розпйтки,   ток;
перёпитви, ток; вйвідка, дки.

Рассрочивать, рассрочить — розкладати,

розкласти на вйнлат.
Рассрочка —розстрбчка, чки; відвлад, ду;

вйплат, ту. В рассрочку, с рассрочкой
—на вйплат, на рбзклад.



Расставаться 334 Раствор

Расставаться,     расстаться —розлучатися,
розлучйтися.

Расставливать, расставлять, расставить —

розставляти, розставити. Расставлять
вехи —розстрбмляти, розставляти віхи.
Расставить пальцы— розчепірити паль-

Расстанавливать— уставляти,   шивувати
(Ш и к у в а т и д о б 6 ю в і й с ь к о).

Расстание —розстання, ння; розлука, ки.
Расстановка— 1)    розставлювання,    ння,

II) перёрва, ви; перемёжов, жка; 110
нерестанок,  нку;  припйнка, нки;  од-
почйнок,     нку      (Поро вставляя

стільці так, щоб був між н.й-
ми       чималйй       п.ерем.6жо •;.
Пташки  без  перестанку  в и-
співували.    Робітникй    пра-

ц ю в а л и без в і д л о ч й д б у).
Расстегать, расстегивать, расстегнуть,-ся

—розстьббувати, розстібати, розщіпати, I
розщіннути; розстібнути, ся; (много)
—порозстьббувати, ся   (Р о з щ і л н у в t

чумарку    на    всі    г а л л и к и.). ,

Растегнутый —розстібпутий.
Расстояние— відстань, ни;    віддалъ, ли;

одлеглють,  лостй;   далечина,  ни; да-
лечінь, ній. На расстоянии выстрела —

на пбстріл. В  расстоянии  пяти верст
отсюда —за   пять   вёрст   відділя.   В
некотором    расстоянии   от   города —

трбхи оддалй від міста.
Расстраивать,    расстроить,-ся —розлажу-

вати, розладити, розснастйти, ся; роз-
ладнати, ся. Расстраивать, расстроить
планы   чьи-либо— зламувати,   зламати

чяі планж.
Расстройство —рбзстрій, рою; нелад, ду;

неспбкій, кою; незгбда, ди. Расстрой-,
ство    (желудка) —неетравність,   booth

і(шлунка).
Расступаться,     расступиться— розстула-

тися, розступитися, роздаватися, роз-
датися     (Хвйля    роздалася    і

оббх покрйла).
Рассудительность— разсудливістъ, востн;

розважяість, ности. Рассудительный —

розсудливий, розсудний, розважливий,
розважний.

Рассудок— розсудов, дку; глузд, ду; тя-
ма,  ми.    Лишиться  рассудка— глузду
одбитися, з глузду зсунутися, з'іхати,
обезглуздіти.

Рассуждать,    рассудить,-ся— I) розсужу-
вати, розсудиет, розбирати, розібрати,
ѳя       (Р о з р а я л и,      р о з с у д и л и,
щоб   ми   в   парі   не   ходили).
Кто  их рассудит— хто іх розберё;  II)
розумувати,     мірвувати,     розважати,
розважити,  обміріадвувати, обміркува-
ти, розміркувати, поміркувает.

осуждение —I) розумування, ння; мір-
кування, ння; ббмисел, елу. Без рас-

суждений, делай, что велят —нічого-
мудрувати, роби, що звёлено. В рас-

суждение сего —що-до чьего, з пбглящу
на де; II) розправа, ви. Ученое рассуж-

дение —наукбва розправа.
Рассчитывать, рассчитать, рассчесть,-ся

—I) розлічувати, розлічйти, вилічува-
тй, вйлічити, вирахбвувати, вйраху-
вати, розрахбвувати, розрахувает, _ра-

хувати, зрахувати, лічйти, облічйти,
ся; II) розплачуватнся, розплатйтися,
квітувати, поквітувает, ся. Рассчиты-
вать служащих —зміщати, відправлн-
ти, звільняти служббвців.

Рассылать,  разослать —розсилати,    розі-
слатн; (м н.) —порозсилает.

Рассыльный,  рассыльщик — посланёдь.
идя,   гінець,   иди;   розсйльний,   ого;

(д е ж у р н ы й) —стійчик, ка.
Рассыпать, рассылаться —розсипшги, ся;

розсйпати, ся; розтрушувает, ся; роз-
трусйти,     ся;     (с р а з у) —пороснути,
пйрскнути;      (м и о г о) —порозсипаги.
ся.    Рассыпаться   в благодарностях—
роздявуватися.    Рассыпаться    мелким
бесом— бісики    підпускати,    пускати,
підсилати, ся. Ружье рассыпает —різ-
нйть рушнйдя, розкидае.

Рассыпной —розсипнйй.  В  рассыпную—
врбзкид,  врбзтіч,  різно  (То  з б и р а-
лися до купи, то розбігалися
в р б з т і ч).

Рассыпчивость —крйхкість,   кости;   сші-
кість,  кости.   Рассыпчивый —= силвйй,
розсйпчастий.

Рассыропливать,    рассыропить    (с ах а-
р о м) —підсолбжувати,      підсолодйти;
(м е д о м) —розситити.

Растаивать, растаять —I)   (о   снеге) —

—танути, розтанутл; II) (что твер-
д о е) —топйти,   розтопйти,   відтбплю-
ьати,   відтопйти,   відпарювати,   відпа-
рити  <Т р ё б а  в і д п-а р и т и  м й с о.
Розтопій віск). Растаять в нежно-

стях,  благодарности —розм'йкнути вал

ніжности, подиви.
Растапливать,    растопить,-ся —розгбплю

вати, розтопйти,  розпалювати,  розпа-

лйти, ся.

Растаскивать,   растаскать,   растащить —

розтягати, розтягтй, розволікати, роз-
волоівтй;   (много) — порозтяігати,   по-

розволікати.   Растаиіенный^розтйгну-   -

тий.   Растаскиваемый —розтягуваний.

Раствор —рбзчин,    ну;    мішанйна,    ни;
(м у ч и о й) —розчійна,   ни;   заміс,   су;
(м е д у) —ситя , та;  (извести с пе-

*с к о м)—чамур, ру.



Растворение 335 Растрогивать

Растворение —розчйкення, ння; розпу-

щення, ння (Р о з п іу щ е н н я ц у в-

ру в   воді).
Растворимость —розчйнність, ности. Ра-

створимый —розчйнний.
Растворять, растворить,-ся —I) розчинй-

ти, розчинйти, одчиняти, одчинити, С-Ч

(Р о з ч и н й л и с я двёрі і в хату
заскочило малоньке хлоп'й).
Растворить настеж —В роздзяпити, віл-
зяпити; II) розпускати, розпустйтн
розбавлятп, розбавити, розвбдитя, роз-
вестй, розчиняти, розчинйти; (м е д) —

сйетти, розойтити; (до н а с ы щ е-
кия) —насйтити. Растворить хлебы —

розчиняти, розчинйти. Растворять ме-
таллы —розтопляти, розтопйти.

Растение —росяйна, ни; ростина, ни; ро-
слйвка, ки; (т р а в я к и с т о е) —.зелб,
ла; билйна, ни; (главным обра-
зом лекарственно е) — зіл.ття, лля:

зіллячко, чка; (огородно е) —горб-
дина, ни;  (с а д о в о е)— садовина, ни.

Растеребливать, растеребить — таргати,
тбргати, шарпати, смійкати, сіпати,
роздёрти, розшарпати, пошарпати.

Растерзание— розшарпання, ння: роз-
дёрти, тя.

Растерзывать —роздирати, роздёрти, роз-
шматбвѵвает, розшматувати, розшар-

пати. Растерзанный —розідраний, роз-
шматбванпй, розшарпаний.

Растеривать, растерять —розгублюват/я,
розгубйти, перег^блговати, поперегуб-
лювяет, погубйти, порозгѵблговати, по-
загублювати (Десь погубив я
своё щ а. с т я). Раптепиться —розгу -

бйггися, змішатися, меряется, обара-
ніти (Розгубйвся як швецьз
к о п и л а. м и). Растерянный —розгуб-
лений. Растерянно —розг^блено.

Растеряха —розгуба,  би.
Расти —ростй, виростати,   зростати,  вй-

щати, білыпати. Расти роскошно— бу- і
яти. Растущий быстро —ростючий, гі-п- |
кий, гінчакуватий (Верба дерево
ростюче). Расти в стебель, в стрел-
ку —стеблйти, ся; ітй в стовбур.

Растиратель —розтйрач, ча.
Растирать, растереть, -ся —розтирати, роз-

тёрти, ся.
Растискивать, растиснуть— розтискува

ти, розтйснути, розтуля/ги, розтулйти;
(зуб ы) —розціпйти.

Растительность —рослйнність, ности; ро-
стйнність, ности. Растительный —ро-
слйнний.

Растить,   вырастить— -ростйти.   вйрости- :
ти,  зростйти,   вйкохати   (В и к о х а в
доброго   коня.   Вив охав   г а р-

ний сад).

Растлевать —гвадтувати, згва.шгувати.

Расток (реки) —рукав, ва; розтбіка, ки;

віднбга, ги.

Растолковывать, растолковать —товкува-

ти, вйтовкувати, товмачити, розтовма-

читн, вйтовмачити, тлумачити, - розтлу-

мачити, товкмачити.

Растопка —розтбплювання. ння; розпа-

лговання, ння; рбзпал, лу; підпал, лу

(Соснбві тріскй добре брати
на р б зп а л).

Расторгать, расторгнуть —зривати, вірва-
ти, розривати. розірвати, розЧ'лнувати,
роз'еднати. Расторгнуть договор —зла-

мати дбговір, умбву.
Расторжение —зірвання, ння: розірван-

ня, ння; роз'ёднання, ння. Расторже-
ние брака —розбрання, ння.

Растормозить —розгальмувати.

Расторопность —жвавість, вости; мотбр-
ність, носгн. Расторопный —мотбрний,
жвавий. хисткшй, поворбгниця, ці
(о бщ. рода).

Расточитель,-ница —марнотрат, та: маоно-

тратнив, ва; ниця, ці; трйнькало, ла;

перевідник, ка; грошог^б, ба.
Расточительность —марнотратство, ства.

Расточительный —марнотратний. роз-

тратний.
Растравливать, растравлять, растравить

Сран у) — вереч' -mr. рбявейеп.йти;
роз'ятрювати, роз'ятрйет, розражува-

ти, розразнти (П осип а в галуном

уразк у та ще білыпе тѵ о з' я т-

рйв); II) дратувати. роздрочити, роз

лготувати (Ро з яр ату в а л и с о-

б а в).
Растранжирить — процйнлрити. розтойнь-

кати (Р о з т р и н ь к а в у с і г р б ш 0.
Растрата —лозтрата, ти.

Растрачивать, растратить —розтрачувя-

ти, розтратити. .

Растревоживать, растревожить —турбува,-
ти. стурбѵвати, розтѵрбувати. знепо-

кбіти кого.

Растрепа —патлач, ча; патлань, ня.

Растрепливать, растрепывать, вастрв-

пать —Т) розтріпувати, розтоіпати. по-

розтріпѵвати. тіпати. потіпати (Р о з.-'-
тріпай вірьбвку. Потіпати
к n w б п ,тг і): ТВ вѵА-пчтити. роіѵѵА-Лр-

тити. вошлати. розвбш.тгати. кѵп-Лвчи-

ти, розкудбвчити, позп&тлати. Растре-
панные волосы —патли, розкудбвчене
волбсся.

Растрескиваться, растрескаться, растрес-
нуться —розтрісвуватися, розтрісісати-

ся, розтріснутися, рёпатися, порёпати-
ся, щілитися, луснути (П о р 6 и а-

.1 и с ь р у к и. Л У с н у л а склянка).
Растрогивать, растрогать,-ся —I) гюзвору-



шувати, розворушйти; II) вражати.
враэйти, жалю завдавати, завдати,
дражнйти, роздражнйти вогб (Мене
в рази по йогб ласваве від но-
ше н н я. До сліз роздражннс

своею г р 6 ю).
Раструска —рбзтрус, су.
Растушевывать,    растушевать— тушува-

ти, розтушувати, тінити, розтінити.
Растягивание— розтягування,   ння;   роз-

тягання, ння.
Растягивать,    растянуть — розтягувати,

розтягати, розтягнути, розтягтй, напи-
нати,  напиути,  розпинатп,  розіпнутя
(НІатрб      напинали      воза к и
для отамана). Растянуться на чем
—простягтйся, розпластатися.

Растяжение —рбзтяг, гу; розтягання, ння.
Растяжимость— розтяжність,   ности. Ра-

стяжим ый —розтяжнйй,   розтягливий.
Расфилософствоваться — розмудруватн-

ся, розфілосбфствуватися.
Расфрантиться —вйрядитися,      причепу-

рйтися.
Расхвастываться, расхвастаться —розчва-

нюватися, розчванитися, вихвалятися,
вйхвадитися  чим  перед  вим.

Расхватывать,    расхватать —розхбплюва-
ти, розхопйти, розхапати;. (много)-—
порозхбплювати, порозхватувати. Раз-

. хватанный— розхватаний, порозхбллю-
ваний.

Расхвораться —рознедуясатися, рознемог-
тйся, рознсмощіти, розхйрітися.

Расхититель — хапіжнив,   ва;   грабіж-
нив, ка.

Расхищать,   расхитить —розкрадати,   ро-

зікрасти.
Расхищение —розврадання,    ння;     рбз-

врад, ду; врадіжка, ки.
Расхлябываться, расхлябаться— розхиту-

ватися, розхитатися, порозх'йгуватизя.
Разхлябанность в делах— розхйтаність
в справах.

Расход —рбзхід, ходу; видаток, тку; вн-
трата, ти. Расход по пересылке и до-
ставке —вйтрает на пересшку та пря-

' ставку. Расходный —розхідний, видат-
кбвий, витратний. Расходный ордер—
видаткбвий, витратний ордер.

Расходиться, разойтись —I) розхбдитисл,
порозхбдитиоя, розікбдитися, розним-
ся (С те ли ни розійшлйся, тре-
ба   збйти.   Гбсті   всі   вже   по-
роз х 6 д и л и с ь) ;    II)   розминается,
розминйтися    (Я    розминувся    з
Петром в дорбзі);  III) {поссо-
рившие ь) —розхбдитися,   розійтлся,
розцурйтися, розпёкатися;  (с   при я-
телем) —розбрататися; (жене с му-
же м)— відбігти  чоловіва;   IV)  розпу-

скатися, розлустйтися, розхбдити, ся;
розійтйся (Олива б у л а замёрз-
ла, т е и ё р р о з и у с т й л а с я). Рас-
ходиться —розходйется, розпалйется.

Расходовать, израсходовать,-ся —тратитл,
вйтратити.

Расходование —витрачання, ння.

Расходчик— видавпнк, ка.
Расходящи йся —розхіднйй,      розхй дьча-

стил (Поставив на  вбзі ручіі-
д і  д у ж е  р о з х й л ь ч а с т і).

Расхождение —розхбдження, ння.
Расхотеться —відхотітися.
Расцарапывать, расцарапать,-ся— роздря-

бувати, роздрябати, ся.
Расцвет —рбзквіт, ту; рбздвіт, ту. Расцве-

лый —розквітлий.
Расцветать,  расцвесть —розцвіташ,   роз-

двісти,  проквітати,  проквітнути,  роз-
квітчатися, розквітнутися.

Расцвечивать,   расцветить— кольоруватн,
кольбрити,  розмальбвуватп,  розмалю-
вати, ібарвити, влю, виш, ить; розбар-
вити.

Расценивать— дінувати, розцінювает.
Расценка— I) розцінка, ки; II) цінувап-

ня, ння.
Расцепление—відчіплювання,  ння;  роз-

чіплювання,  ння;   відчёплення,   ння,
розчёплення, ння.

Расческа—])  розчісування,   ння   (Р о з-
ч I с у в а н н я    К а т р и н и х    к і с—
справа    нелегка);   И)   гребінва.
ки; гребінёць, нця; гребінчик, ка (П о-
дай-но  мені гребінця).

Расчет— рахунок,    нку;     (предвари-
тельны й)— обраху нок,   нку ;   (р а с-
п л а т а)—розплата,   ти.    Окончатель-
ный    расчет —  поввітування,    шія.
Взять,    принять    в    расчет — взйтн
на    уіваігу,    маги    на    ув&зі.    Обма-
нуться   в   расчете — омилйтися,   по^
милйтися в рахунку;  (с   иронией)
—вхопйти    шилом    патоки,    бблизня
піймати. Расчетный— розрахункбвий.

Расчетливость —ощадність, ности; огляд-
ність,  ности.   Расчетливый— ощадігаіц
оглядний.                                          '■   ,

Расчисление—розчйслення,   ння;    обчи-
. слення, ння; розрахування, ння; обра-
хування, ння.

Расчисливать,  расчислять,  расчислить —

розчисляіти,   розчйслювати,   розчйслл-
ти, обчисляти, обчйслговати, обчиелн-
ти; рахувати, розрахбвувати, розраху-
вати, лічйти, розлічувати, вилічувам,-
розлічйти.

Расчитывать —розрахбвувати,    облічува-
ти, обрахбвувати. Расчитывать на что-
либо— снодіватися на що, вважати на
що, покладается на що (Т р ё б а р о з-
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рахуватн, скількп k'qmJ пла-

тит и. Гридь сподівався на

грбші від батька).
Расчищать, расчистить— розчищати, роз-

чйститп. Расчистилось на дворе —в/і-
яснилось, розгоджнилось.

Расшалиться —розжустувати, оя; розжар-

туватжся; (о л о ш а д и) —розбасува-
тжся, розтерцюватися.

Расшатанный —розхйтаний. Расшатан-
ное здоровье —розхйтане  здорбв'я.

Расшатывать, расшатать, -ся —розхйтува-
ти, ся; розхитатж, ся.

Расшевеливать, расшевелить, -ся —розво-

рушуватн, ся; розворушйти, ся; роз-

рухати; (м н о г и х) —порозрушувати

(Жаль р о з в о р .у ш и в моё с ё. р-

ц е. Р о в в о р у ш к в к о м а ш ы іо).

Расшивать, расшиться —I) розшиватя,

ся; розшйти, ся; II) вйшиватж, віі-
шити, мерѳжати, вимережати, гапту-

вати, вйгалтувати (Я в й г а и т у то

т о б і  с о р 6 ч_к у  золотом).
Расширение —шйреняя, ния; розширен-

ля, ння;  (с у щ.)— рбзшир, ру.

Расширитель —ширйтель, ля; розширй-
тель, ля.

Расширяемость —розширяльність,  ноет

Расширять, расширить,-ся —розширяти,

розпійрши, ся; поширити, ся; пошири-

ти", ся; пошйрювати, ся; розлросторго-

вати,_ ся; розпросторити, ся; шйршати,
погайршати (Ц і ѳ I в е с ц и ш й,р и л и

Гбголівську вулжцю. Овідб-
мість украінського народу

щ о-д а л і, то б і л ь ш е шйрит ь-

с я). Расширенный —розшйренжй, роз-

пррстбрений.
Разшуметься —розгомонітж, ся; розгала-

сувати, ся; розгукати, ся.

Разшутиться (словам и)— розжартува -

• ти, ся; розшуткуватися; (играя)—
розжігруватися.

Расщедриться— розщѳдритися, роздобрй-
игся, роздоброхбтнтися.

Расщеливаться, расщеляться, расщелить-

ся —тріскатп, ся; потріскатися, розхб-
дитпсяі, розійтпся (Потріскалася
піч. Дошкй розійшлйс ь —г р ё-
ба збйти).

Расщелина —підлина, нж; шігари. ар; роз-

кблина, ни; розпалина, ни (Велйкі
щілпнж в підлбзі. Вода в роо-

кблнну   ли л ас я.   Крізь   шпа-

р у в а л ь т а н ц і проходив и р 6-
м і н с б н ц я).

Расщеп— розкіп, кепу; рбзщіп, рбзщепу.
Рэсщепывать,    расщепать,   расщепить—

1) розкблюваги, розколбти, розчалити,

розщёпуватп,     розщепйти,     трощити

(Т р о щ і т е   с о с н у   н а   д р і з к и) ;

II)  (и е р о)— робйти розкеп (у пера).
Ратник —1)   вояк,  ока;   звжтажеііь,  ждя;

II) ратник, ка.

Ратный— військбвий.   Ратное   поле— боі-
ще, ща; бойбвище, ща.

Ратоборец —войовнйк, ка.

Ратоборство— побій,   бою;   бііі,  ббю;   бо-
ротьба, бй; баталія, ліі.

Ратоборствовать —воювати, бйтися.
Ратовать —отойти за що, обстбюватп що,

за чим.

Рать —I) війна, ни; II) військо, ська.

Рафинад —рафинад, ду;   очищений   цу-

кор. Рафинадный завод— рафинад, ду.

Рафинировать —рафинувати, очищали.

Рацея— орація, ■ ціі   (Р о з в і в   Г р и ц ь-

кб о рацію).
Рационалист —раціоналіст, ста; раціона-

ліота,   ста.   Рационалистический —ра-

" ціоналістичний.

Рачение —дбапш'і, ним; пйльніеть, нооти.

Рачитель,-ница— дбальник, ка; дбальни-
пя, ці;_ старатель, ля; лька, ки; дбач,
ча;  дбаха, хи.

Рачительность —дбалість, лости; нйль-
ність, ности; старанність, ности. Ра-
чительный —дбалий, упадливпіі, іійль-
ний.

Рашпиль —рашпіль, ля; дсрёць, рцй.
Рвануть —шарпцути, смикнутп, скубну-

ти, скубонутп, сішіуиг, ся (Не шар-

пай за пальто. О куб ну в Па-
на с I в а н а д б б pre за чуба. Оіп-
н у в с я з ж б д I й, в і рь 6 в к и й по-

падали).
Рвать,-ся (р а з о р в а т ь с я,-с я) —I) рва-

ти, ся; розірвати, ся; дёрти, ся; роз-

дёрти, ся; драти, ся; шарпати, розшар-

пати, шматувати, розишатувати, роз-

панахаш (3 л и д б н н с ж и т т я б р а-

т а со р ц е м е и і ш м а т у е). Рваный
—драний, шматбванйіі. Рваное платье

—дрантя, тя; дранка, ки; шарнапйпа,
пи. Рвущийся легко —рвачкйй (Рва ч-

к г н и т к Щ II) (в ы р в а г ь,-с я) —

рвати, ся; вйрватн, ся; видирати, ся;

вйдертж, ся (О х о п й ли в т і к а ч іі,
але він в іі рвав с я); III) (со-
рвать, вырвать) —блговати, вй-
блюватж, ригати, вйригати, хвалйтися
харчами. Его рвет —він блюе, хвалить-

ся харчйми; IV) (н а р в а т ь) —нарива-

ти, нарвати (Нарвало палец ь);
V) (сорвать, н а р в а т ь) —рвати,

зривати, зірвгіти, нарвати; (льну,
к о н о и л и) —брати, пабрати; (г р и-

б о в) —збирати, назбирати; (листьев
или маленьких веточе к) —чу-
хратж,  начухрати;  УІ)  поривати,  ся;
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змагатися до чбго (Пориватися
до праці, до кращого життя).

Рвач —здирач, ча; здйрщик, ка. Рваче-
ство— здйрщицтво, цтва. Рваческий —

здгірщицький.
Рвение —дбання. ння;   дбалість,   лости;

щйрісгъ, рости.

Рвота —блювання, ння; блювбта, ти; ри-

гачка, чки.

Рвотное —блібвне, ого.

Рдеть —червоніти, шаріти, ся.

Реагировать —реагуватп.
Ребенок, ребеночек —дитйнка, ки; диіин-

ча, чати; дитинятко, ка. Грудной .ре-
бенок —немовлдтко, ка. Избалованный
ребенок— блазнятко,   тка.    Незаконно-
рожденный —нажитна дитйна, байстря,
ряти;   байстрятко,   тка   (I   п 6 в н и й
Рим б а й с т р я т).

Ребро— I) порібрина, ни; ребро, ра;^ ре-
борце, ця; II) край, краю; бік, бику;
Kb тык  двух   п л о с к о с т е й) —руб,
ба. Ребром— руба. Ребром поставить —

поставит руба.  Реберный —ребрбвиіі.
Реберная  часть  мяса —порёбрина, ян.

Ребята —I) дітки, ток; дитинята, нят; ма-
лёча, -чі;  II) хлбпці, ців.  Пойдем, ре-
бята —ходім, хлбпці..

Ребячество —дитйнство, ства; блазёнство,
ства.   Впасть   в   ребячество —здитйни-
тжся.    Ребяческий —дитячий,   дит-йня-
чий, блйзенський. х.тюп'ячпй.

Ребячиться —блазнйтпся.
Ревень —ровінь,  веня.
Ревизия— 1) пёрёпрс, су; ревізія, Гі; II)

оглядини,  дин:   Ревизией   обнаружен
перерасход —ревізія   виявила   переви->
латок.   Ревизионный —ревізійний.  Ре-
визионная   комиссия —ревізійна комі-
сія.

Ревизовать —ревізувати,  повіряти,  пере-
винти, перевіряти.

Ревизор— ревізбр, pa.  Старший   ревизор
движения— головний ревізбр руху. Ре-
визор     счетоводства —ревізбр     рахіа-
ншцтва.

Ревматизм —ломота,   тй;   ломёць,   мпД;
костолбм, му; грйзь, зи; гостёць, тця^
ревматизм, му (М н е _ я к   гостёць
бабу. Почнё ломить р у к у^ а б о
ногу, и 6 к и з р 6 б н т ь с я г р и з ь). ■

Ревматический —ломбтний,    ревматйч-
ний.

Ревнивый — I) (старательный) —

рёвний;  II) ревнйвий, заздріоний.
Ревнитель —заст^лнжк,    ка;    оборбнець,

нця.

Ревновать —I) (поревновать) —дба-
ти, подбати, клопотати, ся; поклопо-
тати, ся; II) наслідуватя кому, ітиі за

ким,  переймати від кого;  III)  (при-

-ревнувати     кого    доревновать)-
кбго.

Ревностный— рёвплй, гцйрий, запопад-

ливий, упадливди, чшк/ий (Я г а и л о

рѳвнешйрив віру латівноьку

на Рус I. Щжроберѳться до
праці. Ж і н к а д у ж е господа р-
на та запопадлива).

Ревность — 1) рем-ство, ства; щирість, ро-

ста; горлйвість, вости (Щйрість до

громадськоі справи вйявив
він. Горлйвість до батьків-
щйпи); II) рѳвність, ности; рёвнощі,
лув; рівнйці, йць іРівнйці з а в-

далй ёом} мук. 3 рёвнощів
в і и н е м і г з а с н іу т и).

Революционизировать — революціонізу-
вати.

Революционный —революційний.
Революція —революція, ціі.
Регалии —клейнбди, ів.
Регистратор —реестратор, ра.

Регистрация —реестрація,  ціі.   Регистра-
ционный —реестраційнпй.  Регистраци-
онный   аппарат — реестраційний прй,-
лад.

Регистрировать —реоструватж.

Регулировать —регулювати.
Регулярный —I)   регулярний,  постійиий,

стадий;   II)    реестрбвнй,    лейетрбвий
(Л е й с т р-6 вий к о з а к).

Регулятор —регулятор, ра.

Редактировать —редагуватж.

Редактор —редактор, ра; упорядчик, ка;

упорядник, ка.

Редакция —редакція, ціі.
Реденький —рідёнький.
Редеть,  поредеть —рідіти,    рідшати, по-

рідшатж;   (о  т к а и и^сівкатіюя.
Редить —ршдіігги, Дйву, иш, йть.
Редкий —I)   рідкий;   (не густой) -*6б-

рідний, сівкий; II) глдкй-й, дивййй, не-
звичайний (Рідкйй ліс. Рідкйй
гість).   Редкое  явление —незвичайне
явище.    Редковатый —рідёнький,    пб-
рідкий, ббрідний (Ж ж т о  б б р і д и е).
Редковато —впрбрідь,  порідко  (П о с 1-
яв впрбрідь).

Редкослойный —рідкошарий.
Редкость —рідкість,  кости;   Н)   рідкощ,

щи;   рідка   річ;    диковина,   ни;    ди-

вовйжа, жі. Редко — рідко, ^ббрідно.
Хоть редко, да метко —хоч раз та га-

разд.

Реднина —ряднина, ни.

Редяга —репт^х, ха.

Реестр —реестр, тру.
Резак —різак, ка.
Резальщик —крайчйй, ото; різальник, ка.

Резание —різання, ння; різанйна, ни.
Резать —I)   (разрезать,   нарезать)
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—різати, ларізати, краяти, розкраяти,

накраяти, тнути, розітцути, розтяти,

різати, розрізати, розрізати; (боль-
шжмж кускам ж)—батувати; (р я-

даіп) —платагги, розплатати; (как-І
и и б у д ь)— чйкаги, чикрйжпти; (м е л-

к о) —криншти, накришити; II) (заре-
заться) —різати, ся; зарізати, ся;

отплати, стяти (3 а р I з а л а курку.
Жовніри людС'Ш сітіинЁулй):
III) різати, вирізувати, вйрізати (В й-
різав трьохкутнпка) IV) різа-

ти (В ж и в о т I р f ж е). Зубы режут-

ся —зуби вирізуються.
Резвиться— грати, ся; пустувати, жиру^

вати; (о л о ш а д я х) —басуватп, ви-

брйкуватж і(Д і т и на д в б р і п у с т у-

готь).
Резвость — жвавість,   вости.   Резвый —

I)  жвавий, мотбрнпй; II) баскйй, пор-

сыкйй. Резво —жваво, швйдко, мотбрно.
Резвун —пустуй, на; пустунчик, ка; пу-

стуха, хи; жнр$н, на; брикуя, на.

Резерв —зажас, су; запасне військо; ре-

зерв, ву.

Резервуар —резервуар, ру; (д ля во я ы)
—водозбір, ббру_; водозбіопик, ка.

Резец —різёць, зця; (у плуг а) —черес-

ло, л4.
Резина;—гума, ми. Резиновый --гумбвий.
Резка —I) (действие) —різакня, ння;

краяння, ння; II) (с у щ е о т.) — о;'чі'.а,
чки; різалка, ки; >'д і я б у ы а і и) —

різальна машина.
Резкий —I) різтій, гбстоий;. сокиркува-

тжй, жалкий-; II) грубий, прикрнй.
Резкий ветер —хвистюйй, шпуйийй,
шкулкйй. Резкий голос —вересклйвий,
пронйзливий. Резкий вкус — гострий
на смак. Резкие слова —колючі слова,

шкулкі слова. Резкие тени —грубі тіні.
Резко —I) гбстро, прйкро, пронйзлпво;
II)  жваво, мотбрно, Авй-дко.

Резная —різбярня, ні.
Резник—різнив, ка.

Разница —різнйця,  ці; . (часто  м п.) —

різнйці, вид, (На    різннцю в о jh в

продали).
Резной —вйрізаний, влрізуваний, карбо-

ваний.
Резолютивный —резолютгавний.
Резолюция— постанова, ви;   вжрок,   ку,

резолюція, ціі.
Резон —рація, ціі'; резбп, ну.

Резонанс —л$нкість,   кости;    гблосність,
ности; резонанс, су.

Резонатор —голосник, ка; резонатор, ра.

Резонер —старун, на;  резонёр,  ра.

Резонерствовать —просторікувати,  стпру-

ватж, резонувати.

Резонный— розсудливий.

Результат— насдідок, дку; здобуток, тку;

результат, ту.

Резчик— різьбар, ря; (на меди, ста-

ли)— ритовнйк, ка; сдйцар, ря.

Резь —різачка, чки; (с тошнотой) —

сбняшниці, сбяшнищ; (скол и в а м и)

—завіііна, ни; завійниця, ці; (с р в о-

т о й) —надсёрдні сбняшниці; (с к о р-

ч а м и) —перелоги, ів.
Резьба— різьба, ба; (м е х.) —наворот, ро-

ту; вйрізка, зви; (рельеф н.)— горо-

різьба, бв. Украшенный резьбою —ви-

р!зуваний ѵ

Рей —роя, рёі; друк щогдивий.
Рейд— рейд, ду.

Рейка —рейка, ки; лата, ти.

Рейсфедер —риснйк, ка; рейсфедер, ра<

Река—річка, чки.

Реквизировать —реквізувати.
Реквизиция—реквізйція, ці'і.
Рекламировать —рекламувати.

Рекогносцировать — чаггувати, рбзвьду-
ватл.

Рекогносцировка —чати, чат; рбзвіди, ів;
розвідка, ки.

Рекомендация —рекомендація, ціі. Реко-
мендательный —рекомендадійний. _

Рекомендовать —рекомепдувати, рДдтж,
радити, джіу, иш, ить; (гад.) — пору-

-чати.

Рекрут —новобранець, . нця.

Религиозность —релігійністъ, ности; ио-

ббжність, ности. Религиозный — релі-
гійний, поббжний, богомільний.

Религия—віра, ри; релігія, гіі,
Рельеф—горорізьба, бй (О д груб к л д о

о т і и к и й ш л а з в и р і в к а, м и й
горорізьббю перегорбдка).
Рельефный—опуклий. Рельефная кар-

та —огоукла мала.

Рельс— рейка, ки; Рельсовый путь —кб-
лія, ліі. Рельсовый —рейкбвий. Рельсо-
вые скрепления— рейкбві закрши, пів.

Рельсопрокатный —грейкорибний. Рельсо-
прокатный завод —рейкарня, ні.

Ремень—рёмінь, меня; пас, су. Ремень ве-

домый —пас потяжнйй. Ремень веду-

щий —лас тяговші. Ремень приводной
(кожаный или резиновый) —пас транс-

місійний (шкіряний або гумбвий).
Ременный—ремінний.
Ременьщик —рймар, ря; лймар, ря; реме-

нар, ря.

Ремесленник—реміснйк, ка.

Ремеслен н ичать —ремествуватж.
Ремесло —ремествб,  ства.

Реместрировать —реместрувати.

Ремонт —I) ремонт, ту; постача коней
для війська; II) поправка, ки; лонбва,
ви; рембнт, ту. Ремонт текущий —ре-
мбнт біжучий. Ремонт капитальный —
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ремонт капітальний. Ремонт средний— |
ремонт серёдній. Ремонт годовой —ре- ;
мбнт річний.

Ремонтировать —новіити, поновляли, jm-
годити, латати, ремонтувати (Треба
вже   поновйти  дах.   Сорочку
нолатати вже чао).

Ремонтный —ремонтний. Ремонтные ма-
стерские —рембнтпі майстёрні.

Ренегат    (от   и ар о дн о от и) — пере-
вертень, тня;.перекініик, ка; ренегат,
та;   (от  украинской  народно-
сти   к   польской) — недбляшок,
шка;  (к т у р е ц к о й)— потурнак, ка;

(к    в е л и в о р,у с с в о й)  — мооков-
сышй недблбмок, мка.

Ренсковой— вйнний. Ренсковой погреб -

вйяний склеп; вкіінйця, ці.
Рента— pa /га, ти; чинш, шу; рента, тж.
Рентабельность —реитабельністъ, ности.
Реорганизация —реорганізація, ціі.
Репейник,   репейнишник — лопух,   ха;

реп'ях, ха.
Репрессия —репрёсія,  oil.  Репрессивные

меры —репресйвні заходи.
Репутация— слава, w ви;    реяутація,    ціі

(С л а в а и р о т о б е и е д 6 б р а й Д 6).
Ресконтро —ресконтро. <

Ресница —вія, віі; війлнді, йць (Ольо-
зи   затремтіли   на  И   дбвгих
в I я х).

Республика —республіка^ ки. Республи-
канский — республиканский, поспо-
люднпй <То монархічнадержа,-
в а, а то поспо людна або peo-
ny б ліка).

Рессора— ресбра, ри. Рессорный— ресбр-
ний.

Рессурсы —реоурси, сів.
Реставрация —віднбвлення, ння; рестав-

рація, ціі.
Реставрировать —відновляти,   відновити,

реставрувати.

Ресторация —ресторація, ці'і.   -

Ретивость —горлйвість,     вости;     порив-
чість, чости. Ретивый— беркмй, беруч-
кйй,  вороткіій,  загарлйший,  огняикй;
(о л о ш а д л) —бйстрий, басвйй (Б е р-
к а до науки ц я д і в ч и и а). >

Ретироваться — відступати,    відотупиіги,
ся.

Ретрашемент— вал, ду; окіп, окбпу; ша-
нець, шанця  (Обступили город
Умань, поробйли шанці).

Рефлекс— рефлекс, су; відрух, ху.
Рефлектор (о п т.)— рефлектор, ра.

Реформа —рефбрма, ми. г

Рехнуться— глузду  відбйтися,  з  глузду
зо-'нугися, з"іхати, ошаліти.

Рецидив— рецидив, ву; ловоріт, роту.
Речение —речения, ння; вйраз, ау.

Речистый —дорічний, мбвний, промбви-
отіій (Бона дорічніша від чо-
л о в I к а).

Речитатив —розказка, ки; співомбвка, ки;
речитатив, ву.

Речной —річнйй, річанйй.
Речь— промова, ви. Вступительная речь

—передмбва, ви. Приветственная речь
—привітальна промова; мбва, в и
(Красна мбва находить ди-
брі олова); III) вимбва, ви; помов -

ка, вки (Мае добру вимбву);
. IV) мбва, ви; розмбва, ви (М 6 в а м 6-
вжться, а хліб істься).

Решать, решить —розвязуватя, розвяза-
тя, вжрішуватн, вгірішити, постановлл-
ти, постаяовйти (Мі постанови-
ли не х о д й т и на в у_ л и ц ю. У ч-
н і р о з в я з а л и задачу, що і і
з а и р о п о я у в а л а  в ч и т е л ь к а).

Решаться — наважуватися, зважуватиоя
(Вони нарбшті зважилиоь
поіхатидоХаркова).

Решение —вйрішення,   ння;   розвяаання,
ння; (постановление) — ухвала,
ли   (Йдё   вйрішенпя   моеі   до-
лі. Була так а ухвала, птоб за-
вести загальну освіту).

Решетка— 1) грати, грат; II) (в о г о р о-
"" в' я з и й ц і за г р а-

(н а м о л е т е)
д е) —штахстн (У _

та ми сидйть); 111)
—рёшка, ви.

Решето, решетцо —рёшёто, та; решггце,
тця; (густо е) —сйто, та; ситечко, чка.

Решетчатый— гратчастий, гратчатий, вар-
татий (Картата плахта). Реше-
точный —штахетбвий. Решетчатые во-
рота— щабл&сті ворота.

Решительность— рішучістъ, чоети; від-
важність, ности. Решительный— I) рі-
шучий; (окончательный) —оста-
точний; II) від§ажний. Решительно -

рішучё, відважно, зовсім, цілвбм, в
останне, на бдруб, притьмбм (В і н р і-
шучё завіряв себе, що не хб-
че р од й иного жйтт.й. Я з 6 в-
сім одмовляюсь ітй з вами.
В останне к а ж ^ вам ц е % В і и
одважно кину вся вперёд).

Реять, ринуть,-ся— I) рвнути, тівти, лй-
тися швйдко (Я в рйне вода, то
вое п о з н 6 с и т ь); II). дути, дуиутд,
дмухати, дмухнути, бѵрхати, бурхну-
ти; III) кйдатися, кйнутжся, сунути,

сукути.                                          ,

Ржа— I)  ржа, ржі; іржа, жі  (Взяв с я
цвях іржбю); II) зона, ни;.сажка,

ки; снідь, ди.
Ржаветь —ржавіти, іржавіти.
Ржание —іржання, ння.
Ржанина —житнйще, ща.
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Ржаной —жйтній,  я-,   е.  Ржаной   хлеб— |
жнтній хліб, житник, ка.

Рига— клуня, ні; стодола, ли (Хдіба
п 6 в н а клуня).

Риза —I) рйза, зи; II) шата, ти (Картй-
н а в с р і б н і й ш а т і).

Рикошет —відскок, ку. Рикошетом —від-
скоком, навкопить.

Римесса —римёса, си.

Риск—непёвність, ности; риск, оку; ри-

вйк, ву; ризивування, ння.

Рисковать, рискнуть —пускатися, пусти-

мся, робити, зробйти, іти на удачу, на "
щастя, навмаиня, на бдчай, прббувати,
попрббувати щастя,  ризивувати, від-
важитися на що, важити чим.

Рисовальщик— рисовнйк, ка.

Рисование —рисування, ння; (краска-
ми) —писания, ння; малювання, ння.

Рисовать, нарисовать —рисувати, нарису-
вати; (краскам ж) —писати, написа-

ти, малювати, намалгавати; (плох о)
—маглювати, ляпати, наляпати.

Рисоваться —I) рисуватися, малговатися;

II) статувати, ся; штатуватн, ся; хизу-

вати, ся (X л: 6 л ц і й д і в ч а т а од-

но поперед одного, мов хизу-

го ч и с ь, так і с и re а л и н а й л о-

г а н ш и м и словами як т и м г о-

р б х о м).
Рисовка — статування, ння; хизування,

ння.
Рисовый —рижбвий, з рйжу.
Ристалище —бігбвище, ща; гони, гбнів.
Рисунок —малюнок,  нва;   рисунок,  нка;

'(печатный)   —  куншгг,  шта;   кун--

штик, ка (К- н и ж е ч 6 к з к у н ш т и

вами  в Ромні  зав у пила).
Ритм —ритм, му; рбзмір, ру.^
Ритурнель —ирйіграпг, гду; пригравва, кж;

ритурнель, лю.
Риф—скѳляі, лі (підвбдна); кряж, жу;

каміння, ння (під водбю).
Рифма— ритма, ми; лад, ду; приклад, ду.

В рифму—до прикладу, прикладно.

Робкость — ббязкість, кости; несміли-

вість, -вости. Робкий, робко —боязкйй,
несмілий, ббязко^ несміло.

Робеть, оробеть —боятися, лякатися, зля-
катися (трохи); тороліти, торопіти-
ся.

Ров, іровіик —рів, рова; тйвчак, ка; рівча-
чбк, чка; ровёць, вд&; перекіп, колу;
шанець, нця.

Ровесник—однбліток, тка; рівня, ні; рі-
вёнь, вня (літами).

Ровный —I) рівний, гладкий; II) плав-

кий. Ровно —авурат, яв раз, збвсім,
цілкбм, рівно, плавко. Ровно ничего

не понимаю —збвсім нічбго не тямлю.

Читать ровно —читати плавко.

Ровня —рівня,  ні    (Хіба    він    тобі
рівня?).

Рог (у живот и ы х) —ріг, рбгу; ріжок,

Рогатый —рогатий. Рогатый скот —товар,

РУ; худоба, би; статок, тку; скот, ту;
рогатизна, зни; рогатий, роговйй то-

вар; рогова худбба; (одно ж ив о т-

н о е)—товарйна, ни; худобина, -ни;

скотина, ни (0 й я р о м, яром зато-

варом, манівцями за вівця-
ми. Б о яхлопець пребагатий:
в мёне товар в рогатий. Не
б у л 6 чим с т а т в у к о р м й- т и).

Рогожа, рогожка —рогожа, жі; рогожка,

жжи; (соломенная) — матка, ки;

мати, ти.

Рогоз —рогіз, гбзу; рогоза, ай; (поча-
ток) —кіяхй, ів; султанчики; (т р а-

в а) —куга, ги; (цвет ы) —палки, лбк.
Род —- рід, рбду; (п р е_з р и т е л ь н о) —

кбдло, ла (К л я н 6 с в і й р і д і
плід. Знаю, з якбго ти вбдла).

Родильница — роділля, ллі; породілля,
ллі; родйльня, ні; рожёняця, ці; по-
ліжииця, ці _(В е с ь день турбу-
в а л а сь моя п о р о д і л л я).

Родильный —I) родовйй (Родова га-

р я ч к а).
Родимый —I) рідний, питймпй. Родимая

сторона —рідний край, рідна краіна.
Родимая матушка— рідна пеня, нёнь-
ка, матінка ілднёнька, питйма; Н) пря-
рождёний, роднмий.

Редина —рі-ічий край; батьвівщина, ни;
отчизна, ни; вітчвзна, ни; вітчйна, ни;

родовйще, ща; рбдина, ни. Тоска по

родине —туга за родиною.

Родители —родйтелі, лів; старі, рвх;
бахькй, ів; батько й мати (Я к п о м ё jj
іі чоловік, в о н а знов верну-
ла до б-атьків). Родительский —ро-

дйтельсьвий, батъвівський і материн,

отцёвий і матчин (Отцёва й мат-

чина молйтва зо дна моря
р я т § в). Родительское наследие—

батыгівщина.
Родниковый —криничнип.

Родниться —роднйтися, ріднйтиоя.
Родной— рідний, крёвний. Родные— рід-

нй, ні; родичі, чів; рід, роду; родина,
ни; своі врёвні (Іду до рбцичів у
Полтаву. Ч и п р и в й к л а, _. с ё-
стро, з тужим родом ж'йти?
Силу рідні маготь скрізь).

Родной —родич, ча; рідпий, ого (Р і Д-

н и й брат).
Родный —доброго плоду, роду; (о ра-

стении) — великий, буйнйй; (о б
овощах, зерне) —дотлдний (Б у й-
н е ж й т о. Д о рі д н і я б л у к а).
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Родовой —родовйй.
Родонаследственный —сиадковйй.
Родовспомогательный —поліжпичий.
Родословие —родовід, воду. '
Родственник, -ница —родич, ча; -чка, чки;

рідняів, іка; родак, ка; родачка,, чки;
крёвний, ного; -на, ноі; кревняк, ка;
-чка, ки. Родственный —рідний, родин -

ний, споріднений (0 и о р I д н е н і и а-
ц і к Р о д й л н а л ю б 6 в).

Родство — слорідненість,   поста;   крёв
ність, ности.

Роды —рбдиво, ва; пологи,, гів; понос, су
(3 пологіві сама вмёрла й ди-
тйна м ё ртва). Перед родами —на

пбступі- (Поросята веспянбго
нонбсу).

Рожа —1) лика, ки; мацапура, рн; мсар-
мійза, зи; пасов, ска; пика, яв у ком-

, лика; П) (мед.)— рожа, жі; бешйіха,
хи. Рожистый —бешйховжй, рбжпстжй.

Рождение — родіння, ння; рождения,
ння; нарбдження, ння. Рождение лу-
ны —наставання, настаття місяця.

Рождественский —різдвянпй.
Рожок —ріжок, жка. Рожок для кормле-

ния —мізіов, ка.

Рожь —іжйто, та. Ржаной —жйтній, я; е.
Роза —-рожа, жі. Дикая роза —шипнгжна,

ни; дика рожа. г Роза центифолия —

пбвна рожа, троянда, ди (Вчера б у-

л а д I в к а я в ів р 6 ж і к в і т к а, а
с ь о г 6 д и і стала як б I л а и а-
мітка). Розовый —рожёвтгй. Розоветь
—рожевітл.

Розвалень —чвалай, лая; тюхтій, тія.
Роздых —одпочйнок, нку; спочйнок, нку.

Розетка —розёіа, тн.
Розница— рбздріб, бу. Розничный—роз-

дрібвйй. Розничная лавка —роздрібна
крамнйця.

Рознь —I) різнйця, ці; різнація, иіт;
П) рбзбрат.ту; свари свар (Різнл-
ц я м і ж л и ми велика у р 6 з у м 1.
3 а ч а л й с я свари л о м і ж б р а-

тами). Розный —різний, неоднаковий,
ооібниі), непаристий (Не парйсті
чбботи). Розно —різно, нарізно, асіб-
ло, окрёмо.

Розыгрыш —рбзигри, 1>ІВ.
Розыск —розшук, ку. Уголовный розыск

•—кйрний розшук.

Розыскной — I) слідчий, розвіднійй;
П) розшукнйй.

Рои —доля, дц судьба, бй; прлзначення,

ння; пересуд, ду; безталання, ння;

лиха, година. Так судил рок —так су-

дйдося, така доля, так на. роду напи-
сано. Роковой —суджений, призжаче-

ний (долею); нещасний, згубпнй.

Рокотать — I) гуркати, гурвотіти^
II) брзньчати, брязчати.

Рокот —1) гуркіт, коту; I1-) брёнькіт, коту;,
брязк, зку.

Ролик —кбяіща, щати; ролька, іш.

Роль —рбля, лі.
Романический —романічний.
Романс —романс, са.
Романтизм —романгйчність, ности. Ро-

мантический —романтйчний.
Ромашка —ромашка, ки; ромён, ну; ро-

манёць, нцк Ромашка лекарственна»'
• —ромён, рум'янок, нку. Ромашковый)

—ромашвовий, ромёновий, рум'яико-
вий.

Рондик —рбнд, ду; рбяда-, Ди ((Шйтіі
зблотомрбнди).

Ронять, уронить —упусвати, упустйти,.
випусвати,^ вйпустити, губйти, загу-

бйтн, роньти, уроййтн (Упустила:
с и л я л в у й р о з б й л а. О и д ж у т а.

рбню сльбзи з ранку до вечо-
р а. П а в и ходили, и 1 р' я р о н й--
л и. В ж е троянди ж 6 в к н у т ь,

р 6 п іо т ь л й с т о н ь к и).
Ропот —нарікання, ння; рёмство, ства.
Роптать, возроптать —нарікати, рёмству-

вати, зарёмствувати (Н а р і к а л а, го-
ворила,  пбки  в  землю  поло-
ж й л а.    В і л    и і к 6 л л    не    р и ч

с т в у е на долю).
Роса —роса, св. Роса медвенная —падь»,

ди (на колоѵ-і). Обильно росою —

рбспо, росяно. День без росы —сухо-
день.

Росить, оросить,-ся— росйти, ся (До-
щ и в траву р 6 с и т ь. - Д р і б и ё и ь-
к и м и сльозами все поле зро-
ст'ила). Орошенный —зрбшений. Оро-
шаемый —зрбшуваний.

Роскошь —рбзвіпі, воши; розкбші; пбв-
нява, ви (іГ о р е в р б э в о ш і м о ж н а

забути, рбзкоши в гбрі ні-
в 6 д и).

Роскошество —розкошування, ння. .

Роскошествовать —розкошувати.
Роскошность —розкішність, ности; пиш-

нбта, ти.
Роскошный, роскошно —розкішний, пита-

ний; развіліно, пйшно.
Рослый — рбслий, рос-лявий; високий,

буйнйй, гінкйй (Буйна трава..
Гінкйійназріст).

Роспись —список, ска; реестр, ру.
Розсыпь —розслпини, ин. Золотоносная!

розсыпь —золотонбсний рбзсип, 30Л0-
тяій пісбк.

р ост ^1) ріст, ])'к'тѵ, зріст, зросту; рбз-
ріст, росту; гліріст, росту; II) лихва,
вй; ріст, іірирют, процент {На зріст
в і н в и с б к н й.  Не  д а іб т ь й о м уг



Ростверн

вільно йтй до культурного

з р 6 с т у). Ростом —на зріст.- Деньги
на рост —грбші на приріст,

■Ростверн —підвалина, ни.

костить, выростить,-ся —росгйтп, гроща,-

тп; вйростити, схбдити, зіхбдпти, кіль-
читися, покільчитпся, паростятися, по-

паростптися (3 р о с т й л а с о б і с к-
нанавтіху).

Ростовщик,-ца —лихвяр, ра; -ка, ки; лих-

вар, ря; -рка, ки.

Ростовщичество —лихвярство, ства.

Росток —пагін, гону; пагонець, іщя; па-

росток, ростка; прбрють, рости. Ростки
пускать, пустить — кільчигися, паро-

ститися, покільчятпся, попароститися.

іРот —рот, рота; уста, унт; ѵуме-н.) —ро-

ток, тка; ротенягйо, тка; усіонькп,
льок: (у в е л и ч.) —ротище, ща; (з л е-

в а ж л и в о) —пёлька, ки; пйсов, ска

Ротастый —ротатий.
Рота —рота, ти; сбгня, тгі,
■Ротный —рбтний, сотёііиий.
Ротозей —роззява, ви; солопій, пія; га-

ва, ви.

Ротозейничать —гави ловйтп, гавити.

Роща —гай, гаю; дайбіс, гайка; гайбчок,
чка; лісбк, с-ка, (О а д О к, іг а й 6 ч о к

розведіу). Роща сосновая— бір, бо-
ру. Роща твердой породы —дібрбва, ви.

Роща —байрак, ка. Роща по низким

берегам рек —гай, гаю.

.'Ртуть —живё срібло. Ртутный —з живб-
го срібла, живосрібний. Ртутная мазь

—політань, ни.

Рубанок —гёмбель, бдя.
Рубаха, рубашка, рубашечка, рубашенка

—сорочка, чки; сорочііна, ни; сорбчич-
ка, чки; кошулька, ки; (вся с ш и-
т а я) —добілыіа; (верхняя часть
женской рубашки) ' — стаи;

(и и я; н я я)— підтичка,_- чки; (ниж-
ний конец) —пелена, ни; (часть
на плеч е) —уставка, Щ'> (в ы ш и в-
ка на рукава х) —поликй; (в и п-

з у) —лйштва, ви (I с о р 6 ч к у_ и о-
ш Г) л а і у о т а в к и п о в и ш и в а л а).

Рубеж— граняця, ці; кордон, ну.
Рубец —I) карб, бу; пружбк ѵ жка; прут,

■гу; II) шрам, му; III) рубёць, бця.
Рубильник (электр.) — мёчшк, ка. Р.

двухполюсный —мёчик двопблюсний.
Рубить.-ся —рубати, ся; тяти, ся. Рубить

до корня, до последнего —у пень ру-
бати. Рубить капусту —сікти, шатку-
вати. Рубить платки — підрублговати
хусткй. Рубиться саблями —на ш&блях
бйтися. Рубить избу —ставити, буду-
вати хату. Дождь рубит —дощ пері-
щить, січё.

Руководить

Рубище —руібѴі, іб'м; дрантя, тя; рамя,

й; лахмаайі, нів.

Рубка —рубання, ння; рубанка, ки (Ог-
нём, р'убан'ками руйну'вати
й городи одбірати).

Рубль —карбованець,  нця.

Рубцы— фляки, ків (За фляки нема

д яки).
Рубчатый —карбований.
Рубрика —рубрика, ки.

Рубщик —рубал, ча: рубальник, ка.

Ругань —лайка, ки; лаянка, ней.

Ругать, ругнуть,-ся —лаяти, ся; полаятя,

ся; налаяти кого; (сильно) —шпё-
тлти, кобевйти, бёштати; (послед-
ними словам и) —пасвудити, джу,

иш, ить.

Руда— руда, дй.
Рудник — копальня, ні; (ж е л е з а) —

рудня, ігі. Рудничный —рудігйцьвий.
Рудожелтый —рудожбвтий.
Рудокопщик —руднйв, ка; рудокоп, па.

Рудоплавильный —іамарний.
Ружье —рушнйця, ці. К ружью, к ору-

жию —до збрбі. Положить ружье —зло-

жйіти збрбго. Становиться под ружье —

ставата до зброі.
Ружейная —рушникарня, рні; пушкар-

ня, рні.
Ружейник —рушникар, ря; пушкарншс,

ка.

Ружейный — рушийчпий. Ружейный
ствол —цівка, ки.

Рука —рука, ий; рученьва, ви; правая —

правйця, ці; правша, ліі; левая — ль-

вица, ці. Обеими руками —обіруч. Ру-
ка-об-руку —пбруч, пбидіч. С іруки —

на pS'Ky. Под рукою —на пбхваті. На
скорую руку —на швидкіу руку, прй-
хапцем, абй йк (що зробйтЮ. іііо пра-

вую, левую руку —правбруч, лівбруч.
Держать чью руку —тягтй за кого.

Руку приложил —рукою власною ; На
руку нечист —хапкйй, злодійкуватий.
Из рук вон плохо —збвсім погано. На
все руки —до всьбго, на все здатний. _

Рукав— I) рукав, ва; рукавёць, вця;
(край рукава сорочк ж) —чбхла.
Разрезные рукава —вильбтн; II) (у не-

вода) —йатнй, ні; Ш) (к насосу)—
кишка, ви; IV) (реки) —віднбга, ги;
рамено, на  (рівн).

Рукавицы —рукавйці, вйць; (верхние
кожаны е)— навожні; (короткие)
—ханьки.

Руководитель,-ница —^керівийк, ка; керів-
нйця, ці.

Руководительство, руководство— I) керу-
вання,  ння;   II)  підручник, ка.

Руководить— керувати, перед вести, вер-
ховбдити      (Він     керуе     всіею



Руководствовать

справою. Бондарівна всім
перед вбдить. Пропав і той,
хто   всім  верховодив).

Руковод«твовать,-ся —тріиматй, ся чего,
керувати, ся чим '(Ш, о до право-
пису —три маю с я Кулішівви).

Руковод —керівнйк, ка.
Руководящий —керівнйчий, провідвйй.
Рукомойник— умивальник, ка; мвйниця,

Рукопись —рукопис,   са.   Рукописный—
рувопйсний. Рукописью —рувопйсно.

Рукоплескание —бплесви, ків.
Рукоплескать —плёскати  в долбні.
Рукоятка, рукоять —держав, ва; (нож а)

—волбдка, дки; колодочка, чки; (по-
суды)— ручка, чки; ушко, ка; (то-
пор а) —топорище, ща.

Руль— стериб, на; правило, да. Рулевой
(с у щ е с т в.)— сгернив, ва; стерннчий,
чого; верманич, ча; (п р и л а г.)— стер-
новйй, вермоввй.

Руло (п о л о т н а)— сувій, вою.
Румянец— краска, ски; рум'янець,^нця;.

Румяный — червоновидий, рум'янил.
Румяна— красило, да; рум'янйло, ла;
рум'янець, нця.

Руно— вбвна,  ни;, руно,  на;   (на  о з и-
. мях) —вр'уна, ул.

Рупор— рупор, ра.
Русалка —русалка, кл; (р у с-а ,і к а-д п-

тя) —мавка, ки.
Русло— річйще, ща; водотік, току; иото-

чина, ни.                   ■

Русский (с у щ.)— росіянин, на; (при-
л а г.) —російський.

Русеть, обрусеть —москбвитися, змоокб-
витися.

Русый —русявий.
Рухлеть— ставати крихким, еппким.
Рухлость— крйхкість, кости. Рухлый—

крнхкйй, сипкйй.                 ......
Рухлядь —збіжікя, жжя; мізѳрія, it;

бу; манатки, ків.
Рухнуть— упасти,  "повалится,   завадя-

тися.                                           .

Ручательство— порука, ки; запорука, ки.
Ручаться, поручиться— ручйтися, пору-

чатся, поручится.
Ручей, ручеек— струмінь, меню; струмок,

мка; струмбчок, чка.
Ручка —ручка, чки; ^держав, ка; (к ви-

лам) —луків'я, в'я.
Ручной— I) ручнйй; II) приручении, руч-

нйй;   (о   ж и в о т и ы х)— свійськпй.
Ручьистый —струменйетий.
Рыба— рйба, би; (с амчик)— молочён-

нив, ка. Мелкая рыба— мілька, ва;
мулька, кй. Рыбий —рйб'ячий, рйбия,
рйб'яний. Рыбий жир— трйн. Рыбий
клей— каршк, ва; карук, ка.

Рябой

Рыбак —рибалка, ки. Рыбаком быть —

рибалити, рибальчитн. Рыбацкий —ри-

бальський,   рибарсышй.
Рыболовство —рибальство, ства; риба-

цтво', цтва.

Рыбопромышленность —рйбництво, цтва.

Рыботорговец —рйбнив, ка; рибар, ря.

Рыдание —ридання, ння; голосіння, ння;

(с к р и к о м) —лёмент,  ту.

Рыдать —ридати, голоейти, лементувати.

Рыжий —рудйй; (с темными поло-

сами) —муругий    (Муругий   віл).
Рык —рик^ ву; ричання, ння.

Рынок —рйнок, нку; базар, ру. Рыночный
базарний, ринковий.

Рысак —рисак, ка; клусак, ка.

Рысий —рйсячий.
Рысистый —сягийстий, сяговйтнй. Рыси-

стые  испытания —рисакбві сирбби.
Рыскать —никати, гасати, галгокати, га-

НЯ.ТИ.

Рысца —клус, са; рись, си; ристь, сти;

трух, ха (3 двора в собачу
рйсть побіг). Мелкой рысцой—
трюніікп, трюхцём, підтюпцем. Ехать
рысцой —трюхати, тібпатн. Яобежать
рысцой —потрюхати, бігти у трюх,. у

клус. Езда рысцой —трюхання, ння.

Рытвина —рйтва, ви; рівчак, ка; (глу-
бока я) —чорторйй, рбю; (с водой)
—баіора, ри.

Рыть,-ся—рйти, ся; копати, ся; (нор^ы)
—норйтй, ся; (о птица х) —гребтйся.
Рыть кому яму —підкбпуватися під
кого.

Рыхлить —пушйтп, підпушувати, підпу-
шйти.

Рыхлый —пухкйй, пухнатий; (камень)
—крихкші, сипкйй ( П у X к й л п и-
ріг.  Пухка земля).

Рыцарь —лйцар, ря.
Рычаг —важіль, желя; підбйма, ми; під-

вага, ги; підважня, ні; (на паро-
ходе, паровозе, мельнице) —

дзердб, да; вирл-6, да. Рычагом поднять
—вйважити.

Рьяный —бервйй, беручкйй.
Рюмить —рюмати, рюмсати.
Рюмка —I) чарка, ки; чарочка, чкп; чар-

чина, ни; чара, ри; кедйтлок, шка;.
(б о дыша я)— чопуруха, хп.

Рябина (р а с.) —горобина, ни (X о ч-б и
де    замріла   квіточка   одна,.

'тілький червоніе що горо-

бина).
Рябиновка —горобинівка, ки.

Рябой— I) рябйй, дзюбатий, таранкува-
тий; II) (о птицах) —рябйй, різно-
пёрий, сорокатий, зозулястий (0 т у
зозулйсту   курру  пійма-й).



Рябчик (и т.)— рябок, бка; рябѳць, бця;
рябчик, ка.

Рябь —жмурки, рок (на воді).
Ряд, рядок— ряд, ду; низка, кй; рядок,

дка; лава, ви; шерёга, ги; (ряд к о-

пен)— стайва, ви; стая, стаі; (сно-
пов в свирд е) —верства, вй (В і й-
оько йшлб лавами). Мясной ряд

—мясш-гці. К ряду— рядом, нбспілъ
{У, мёне булб семеро дбчок
п б с п і л ь). Ряд за рядом —ряд по

ряда'.
Рядить — I) (порядить, подря-

дить,   с я) —годити,   ся;   еднати,   ся;

С, со— з, із, зо (3 т р ь о м а б р а т а м и.

Зо мнбю. 3 усіми людьми. Зо
всіма людьми. Приніс із
ним разом). Со вчерашнего дня—

а (від)учорашнього дня. С трудом— на

силу. С белым лицом, с черными бро-
вями 'он ре д.)— з білим лйчвом, з

чбрними бровами, що біле.лйчко, що

чорні брови. Со своим столом— на сво-

1'х харчах. С этими словами, он...— це

оказавши, він... С течением времени—

з часом. С наличностью таких фактов... |
—за таких явищ, обставин... С тремя

пружинами— на три спружйнн.
Сабля— I) шабля, лі; II) (рыба)— че-

хбня, ні; III) (р а с т.)— зрадяик, ка;

косарики, ків; медучка, чки; меч, ча;

півник, ка.

Саван— саван, на; покривало, ла; покрів.
рбву; покрівець, вця.

Сад— сад, ду; садок, дка. Сад виноград-

ный—сад виноградний. Сад вишне-

вый— виншёвий сад, вишняк, ка; виш-

нянок, чка. Сад сливовый —сллвнйк,
вй. Сад фруктовый— плодовйй сад, ово-

чёвжй, овощбвжй.
Садик— садбк, дка; садбчок, чка.

Садиться, сесть— I) сідати, садовйтися,
сістж (Сідай до столу. Оадо-
віться з нами, будь ласка);
И) сідати, осідати, осісти (Гуща
осідае на днб. Хата осіла й

похилилася); Щ) зоідатися, збі-

гатися, зсістися (Сорбчказбігла-
оя, як я П вйпрала); IV) захо-

дити, зайти (Вже зайшлб сбн-
це).

Садка— I) (д е-р е в ь е в)— сажання, ння;

И) (ткани)— збігання, ння; III) (со-
ли в о з е р а х)— осілання, ння.

Саднить, осаднить, осаднять— саднитя,

зсаднити, натирали, натёрти, зідрати
яамулити (Намуляв чёботами
я о г и).

наймати, ся; згодйти, ся; поеднати, ся

(Згодйв візника до двірця.
Г о д й с.ь на р і к. В і н е д н а в щ е

йдругогомайстра, аякаж у—

не треба); II) (нарядить, ся)—
виряжйлн, ся; убірати, ся; чепурйти,
ся;  вйрядитиея.

Рядовой — рядовяй;      (о б ы к н о в е я-

н ы й)— звичайний.

Рядом— пбруч,    пбпліч,    ббік,    разом

(Оідай пбруч зі мнбю. Пбпліч
сі д а е).

Рядчик —рядчик, ка.

О

Садовник,-ца— садівнйк, ва; -яйця, ці;
садівнйчий, ого (Мійдідбувса-
дівнйчим у панськім садку).

Садовничать — садовникувати, садівнй-
цтво вести; у садівництві кохатися.

Садовнический— садівнйчий, садівнй-
цьвий.

Садовничество —садівнйцтво, цтва; садо-

водство, ства.

Садовый— садоввй,  садкбвий.    Садовые
растения, ~ садовые   плоды— садовйна,

. ни;  садовника, ки  (В е р б л   та   с а

д о в и н а  п о п е р е х и л й л и с ь  че-
рез т и н и).

Сажа— сажа, жі; сажка, ки. Голландская
сажа—голансыка  сажа.

Сажание —сажання, ння.

Сажать, посадить— I) (о л ю д я х)— сажа-

ти, садовити, влт'о, йш, ять; посадо-

виги (Багатого за стіл сажа-

го ть, а убогий коло печи не

сиде. Садов л ять молоду на

ослін); II) <о растениях) — са-

дити, сажати, посадйти, посажати (Т а

иди, ^жінжо, та йдй, люб к б,
квасолі сажати).

Сажень— сажінь, женя. Кубичн. сажень

—кубічний сажінь. Квадратн. сажень

—квадратбвий сажінь. Складывать в

сажни дрова— стосувати. Сажень по-

гонная— повздбвжний сажінь. Сажен-
ный —сажньовйй.

Сазан (р ы б, а)—«азан, на; коропчук, ка.

Сайга (а н т и л о п а)—сугак, ка; сайгак,
ка.

Сайка —палянйчва, чки.

Сак— I) сак, ка; (у м е н.)— сач'.к, чка

(рыболовный снаряд); II) сак-

вояж, жу.

Саквояж —саква, вй; клунов, нка; до-

рожній мішбк;  саквояж, Ажу.
Салазки— саночки, чбк; санчата, чат;

(без г р я д о к)— грияджбли, ів.
Салат —салата, ти.
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Салить,-ся— I) (насалить, с я)— оалн-
ти, ся; смальцювати, ся; лімарувати,
ся; насалити, ся; насмальцювати, ся;
нашмарувати, ся; II) (засалить, с я)
—оалити, ся; смальцювати, ся; шмару-
вати, ся; ялбзити, ся; засалит, ся; за-
смальцювага, ся; заялбзитися (3 а-
смальцював свиту. Глянь, як
засалив рукава).                         ;•'..-]

Сало— 1)   сало,   ла;   (ум.) —сальце,   ця. I
Сало   овечье —лій, лбю.  Сало  гусиное
и свиное, топленое —смалець, цю. Сало j

внутреннее— здір, здёру. Сало тощее—
нжурлат, ту; П) (л а в о д е)— сало, л а; |
сніговйця, ці.  .

Салотопня —салган,  па;  сальня,  Hi -

Салфетка— сервётка, ви. Салфеточный—
серветбвий.

Сальдо— сальдо,   рёшта,   ти;   залишок,
шву.

Сальник— I)   (а н а т о м.) —сальник,   ва;
чепёць, пця; II) (с'е д о б н.) —сальник,
ка.                                        ,

Сальный— I) сальний, лойовий;    II) за-
смальцьбваний, зашмарований, заяло-
жений     (Засмальцьбвана    со-
рочка);   III)   (с   больш.   кодич.
с а л а)— салйстий     (К а баи     сади-
ст и й); IV) (перенос н. —о в з іг д я-
д е, ш у т к е) —маснйй.

Салют— яса, ей; сальва, ви.
Сам-^сам, ого. Сам не свой— сам не свій,

несамовйтий. Сам друг — удв'-х. Сам
третий —утрьбх, самотрётъ. Сам шесть
—самошість,   сам  шбетий.

Самдруг— удвох, удвійза.
Самец— самёць,   мця;   самчив,   ва;    (в

стаде для приплоду) —стадник,
ка; (у р ы б)— спичав, ва; (угу се и)—
гусак, ка; (у л н д Ю к о в)— индпк, ка;
(у к у р)— півень, вня; (у с в и н е и)—
кнур,  ра;  (у л о ш а д е й)— жеребёць,
бця; бгир, ря; (а и с т)— лечёчич, ча.

Самка— самійця, ці; самка, ки; самочка,
чки. Самка  плодовитая —плідна. Сам-
ка на приплод— матка, ви. Самка без-
плодная —ваменйця, ці. Самка непло-
дившая^— йлова, йловиця. Самка перво-

'   родная —пёрвіства, ки.
Самобытность— самобутність, ности.  Са-

мобытный —самобіутний.
Самовидец— самовйдець, дця.

Самовозгорание —самозапалення, ння.
Самовластие— самовлада, ди; еамовластд,

стя.   Самовластный —самовластии, са-

мовладний.
Самоволие — свавбля,   лі;   свавільство,

ства; самовбля, ,пі  (Д о б р а т а л а д у
не  було,  а  була тільки  буча
fa  свавбля).  Самовольник —свавб-
лець, льця; самовблець, льця.    Само-

вольничать — свавблити,  самовблити.-
Самовольный —самовільний,    свавбль-
ний, самобраний. Самовольный захваг
—самобрання.   Самовольно —самоволь-

но, свавільно, самохіть, самобрано.
Самовоспламеняющийся  — самозапаль-

ний.   Самовоспламеняющиеся   фонари.
—самозапалвні; лихтарі.

Самодвиг— саморух, ху. Самодвижущий-
ся —саморупшнй.

Самодействующий —самодіевий.
Самодельщина — саморббка, ки;  домо-

тканна, ки.
Самодеятельность— самодіяльність,     по-

сти. Самодеятельный — самодінльниіі-
самодійппй.

Самодельный— саморббний, саморбб, бу?
(о ткан и) —домотканин, домоткан.

Самодовольство —самозадовбденість,   но-
сти.   Самодовольный — самозадовбле-
ний. Самодовольно —самозадовблено.

Самодур —самовблець, льця; своеум, ма-.
Самозабвение— самозабуття. ття-

Самозванец —самозванець, нця.
Самокат— самоізд,    ду;    самовіт,    кбту-

Самокатчик —самоіянйк, гчшокттник..

Самолет —самоліт, льбта; літак, кй.
Самоличность —особйстіеть,   тости;   тож-

самість    особи.    Самоличный— особй-
стий. Самолично —особйсто.

Самолюбство —самолюбність, ности.    Са-
молюбие —самолюбство, ства.  Самолю-
бец—самолюб,   ба.   Самолюбивый— са-

'     молюбний.
Самомнение — зарозумілість,   лости;    го-

нор, ру.
Самонадеянность — самонадтйність,^ но-

сти;  самоиаіія, if. Самонадеянный   —

самонадійний.
Самообладание —самовлада-ння, пня; по-

вотрймністъ, ности.

Самоопределение- самовизначення.

Самоограничение —самообмёження,   ння-
Самообразование —самюосвіта, ти.
Самоо преде ляемость — самовизпачувап-

ня, ння.
Самоотречение —самовідречёння, ння.
Самопишущий —самопйсний. Самопишу-

щий  прибор— самолйсний прйлад, ду-
Самопознание— самопізиання, ння; само-

^розуміння,   ння;    самосвідбмість,  по-
сти.

Самопожертвование — саможёртва,  виг
самоофіра, ри.

Самопомощь— самодопомбга, ги; самопо-
міч, мочи.

Самопроизвольный —сэмовільний.
Самопуск— I) самопуск, ску; II) самопу-

скания.
Саморазвитие —самсрсзвій,    вою;    само-

рбзвиток, тку.



Самородный 347 Сатана

Самородный— саморідний.    Самородок-
саморідок, рбдка.

Самосветящийся— самосвіт, ту (Камін
ня с а мо ев і ти).

■ Самоскорейший— найскоріший, найшви д

ший. В  самоскорейшем  времени —як-
найскоріше,   яко   ыога  швйдше,     як-

найшввдше.
"Самосмазочный —самомастйльний,   само-

лгмарувальний.     Самосмазочные   под-

шипники— самошмарувальні   валннці.
Самосознание— самосвідомістъ,   мости.

Самосохранение— самоохорбна, нп; само-
щадність, ности.

Самостоятельность — самостійність,  но-

сти   (С а м о с т і й н а  думка,  п р а-

Щ я).    Самостоятельный —самостійний.
Самостоятельно —самостійио.

Самосуд —самосуд, ду.

Самосевка —I) самосій, ія; самосійка, ки;

яадалиця, ці; II) сіялка, ки; сівалка,
зеи   (Я с і ю рядовою с і в а л к о ю,

такою,  що сама с { ѳ, сама за-

то р т а е).   Самосейный — самосійний,
иадалишний    (Ц е   ж й то   падали-
ш не).-

Самоторможение— самогалъмувания, him.

Самоубійство —самопѵбство, ства; само-

вбйветво, ства (Така безнадій-
ність часто довбдить ч о л о-

в і к а до с а м о г у б с т'в а).
Самоубийца— самогубсць, бця; самоубій-

нпк, ка.

Самоуважение —самоповага, ги.

Самоуверенность —самовпбвненіотъ, ко-

сти; са/мопёвність,_ ности. Самоуве-
ренный — самовповнений, пёвний в

собі.

Самоуправление —самоврядування, ння.

Городское самоуправление — маськё
самоврядування.

Самоуправство —еамоправство, ства. Са-
моуправный — самоправний. Само-
управно— самоправно (С а м о и р а в-

нозрубалиліс).
Самоуправствовать —чинвтп самоправ-

ство.

Самоусовершенствование — самоудоско-
налення, ння.

Самоучитель— самовчйтелъ,  ля.

Самоучка —I) самоук, ка; самсучко, чка;

II) самосуцгво, ва Самоучкой— само-

уком; (о и и с ь м е)— самописки (Я
■самоуком навчввея читати

книги. Самописки навчйвеь
пи сйт и).

Самохвал.-ка— самохвал, ла; -лка, ки;

хвалькб, ка; чванькб, ка.

Самохвальство— хвальба, бй; самохваль-
ство, ства.

самохбгний,    самохіть,

Самоцвет-

кров й-

П)
не-

Самохотный,-но
самохіттш.

Самоцветный —самоцвітний.
ный камень —самоцвіг, ту.

Сангвинический — сангвінічний
стий.

Сандал— I)  бразолія, іі    (дерево)
фарба,  би    (добываемая  пз

г о). Сандальный— бразолійний.

Сандалии— ходакн, Ів; сандалі, ів.

Сани, санки, саночки— сани, ей; санки,

нон;  саночки,   6к;   санчата,   ат; .(б е а

грядок)— гринджбла,   6л;   гринджо-

лята,    ят;    (городски е)—козиркй;
(с коробом  из  л у б к а)— залубні;

(без короб а)—копильчакй, ріжнаті.
Санитарный— санітарішй.      Санитарный

вагон— санітарний вагон.

Сановитость— поважнісгь, ности; санови-

тость, тости. Сановитый— I) поважний;

II)  сановитий, паношітий.
Саночный— санковпй.
Сап —сап, пу; носатйзна, ни.

Сапер— підкбшшк, ка; сапёр, -ра.

Сапог— чобіт, бота;   (с афьяновы е)—
сап яіщі; (с двойной подошвой

ш-итые)— рантові;    (на   деревян-

ных    гвоздя х)— гвоздьов! ;    (про-
стые  н а  одной  подошв е)—ви-

ворогшгі;    (очень  с т а р ы е)_ шкар-

буни. Части сапога:— передок, халява,

закаблук, підббр.
Сапожная мастерская— шёвня, ні; чобіт-

ня, ні.

Сапожник— чоботар, ря; швёць, шевця.

Сапожничанье— шевцювання, ння.

Сапожничать — шевцювати,    чоботарю-
вати.

Сапожничество— шёвство, ства. Сапож-
нический— шёвськии, швёцький

Сапфир ,(м и н е р.)— шафір, pa. Сапфиро-
вый —шафіровий.

Сарай, сарайчик— шопа, пи; (откры-
тый с одного или двух бо-

ков)— повітка, ки; (для волов)—
волбвня, ні; (для в о з о в)— возбвня,
ш; закат, ту; (на д р о в а)—дровнйк,
ка; дровітня, пі; (для мякины)—

половник, ка; полбвня, ні; (для
х л е б а)—клуня, ні; стодола, ли.

Саранча— сарана, ни.

Сардонический — сардонічний, злісно-
глумливий.

Саржа— шаржа,  ясі.  Саржевый— шаржо-
вий.

Сарказм— сарказм, му. Саркастический—
саркастичний. Саркастически— сарка-
стично.

Саркофаг— саркофаг, га; нагрббок, бка.
Сатана— сатана, ни;  біс,   са;   чорт,   та;
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дийвол,  ла.  Сатанинский —сатанйний,
дийвольський, бісів, чбрдів.

Сатин —сатён, ну.
Сатинированный —сатинований.
Сатирический —сатирйчний,   глумлйвий,

г луз лйвий. ^                                             |
Сафьян —сап'ян, ну. Сафьяновый— сап'я- |

новий, сап'йнннй.
Сахар —ігукор, кру. Сахар свинцовый —

кінський пукор.

Сахарный —цукровйй. Сахарный завод —

цукроварня, ні. Сахарная промышлен-
ность —цукрова промислбвість,  востя.

Сахаристый —пукорйстий, цукруватий.
Сахарница —цукорнйця, ці; цукорнйчка,

чки;  сахарннця, ці.
Сахароварный— пукроварний.
Сахарин —цукрйц, ну; сахарйн ѵ ну.
Сбавка —змѳншення,   ння;   знйакка,  ки;

збавок, вку.

Сбавлять, сбавить— збавляти, збавити,
спускати, спустйти, зменшати, змен-
шити. постіупати, постушгти, змалити,
вмалйти (За щ 6 т и х б ч е ш м е н і
віку збавити. Якпобачит ь —

б у д е бит и,, змалйть мёні в 1-
к у. Як з а п р а в и в, _ н і ч б г о з
т і ё і ціни пе с пу стй в). Сбавить
спеси —носа втѳрти, пиху збйти, хво-
ста вкрутйти.

Сбегать-- збігати,    побігати       (Збігай
хлбпче  в  крамнйцю).

Сбегать,   сбежать —I)   збігати    (3 б і г   з
гори);   Щ   сиадати,   спасти,   збігати,
збігти, стікати, стектй; убувати, убути
(Вода спала); III) утікати, утіктй,
втектй      (Наймичка     забрала
вперёд грбші й втекли).

Сбежалый —збіглий,  угіклий.
Сберегатель,-ница —ощадник, ка;  -ниця,

пі; сх&вник, ка; -ниця, ці. Сберегатель-
ный— ощадний.  Сберегательная  касса

—ощадна каса. Сберегательная марка

—ощадна марка.      *
Сберегать —ощаджати,    зберігати   (3 б е-

ріг про чбрний день).
Сбережение — зощадження, ння.
Сбивать, сбить —I) збивати, збйти, позби-

вати,  поназбивати;   (к л и н а м и) —за-
плішувати, заплішйти, лозаплішувати
(Позбивалися підбшви.  3 л о-
діі поз. б ива л и    замки).    Сбить
масло —сколотйти   масло.   Сбиться   с
ног —одкндати ноги. Сбиться с толку —

з пантелйку збйти, ся; спантелйчитися:
II) (с п о р я д к а)—підхиблжги, підхи-
бйти (Підхибляе, щоб я поми-
л й в с я).

Сбиваться, сбиться —I) збиватися, блука-
ти, вбйгкся, заблудйти, джу, иш, ить
(Збйвся з дорбги); П) вбиватиея,

збйтися, змішатися (Збйвся в ре-
чах); ПІ) (сбиться в комки) —

скімшйтися, склочітися (о ш ё р с т а
и т. д.).

Сбивчивость —нейсність, ности; безжад-
ністъ, ности; замішання, ння; плута-
вйна, ни. Сбивчивый —неясиий, бев-
ладний, непорядний, заплутаний, ва-
мішаний. Сбивчиво— неясно, без ладу,

непорядно.
Сбирание— збирання, ння; збір, зббру.
Сближаться, сблизиться— зближати, ея;

зблйзпти, ся; наближатися, наблйви-
тися. Сближенный — зблйжсний, на-

ближений.
Сближение— зблйження, ння; наближен-

ня, ння.
Сболтнуть —ббвтнути, ляпнута що кому..
Сбор— I) зібрання, ння; збір, зббру; збір-

нйця, ці. Мирской сбор —громада, дн;.
ІТ) оплата, ти. Сбор податей— збір по-
датків. Сбор весовой —ваговё. Сбор
питейный —виновё. Сбор гербовый—
герббве. Сбор за переезд через мост—
мостовб. Сбор с рогатого скота— роговё.
Сбор с изб —подймне. Таможенный
сбор —мйто, та. Сбор в доход города—
мійська. оплата.

Сбористый— ряснйй, перебірчастий (Р я-
с н а ч у м а р к а. А у м 6 н е п-о-
стіль білёнькая, а у мене по-
ложбк пѳребірчастий).

Сборище— збір, зббру; збірня, ш; зббри-
где, ща; натбвп, пу; тиск, ку (3 б і р-
ня хлбпців та дівчат на ве-
чорнйцях. На товчкѵ сьоібд-
ні великий тиск людей. В е-
личёзний натовп рушив до
У ніверситёту).

Сборочный (ц е х) —складальний, вбір-
ний (щех). Сборный— збірний (Збір-
н и й п 6 і з д).

Сборщик— збірщик, ка; (сборщик ча-
стей машин ы) —складач, ча.

Сборы— I) заходи, ів; лагодження, ння;
(в д о р о г у)— лаштування, ння; рих-
тѵвання-, ння; вибирання, ння (Три
дні заходу, аденьпразнику).

Сбрасывать, сбросить,-ся— скидати, ея;
скйнути, спихати, зіпхиути; (о мно-
гих)— поскид4ти, поспихати (Оки-
нув свиту. Скидайте в купу.
Зіпхнув  йоѵб   з  гори).

Сбривать, сбрить— згблювати, зголіти;
(в с е) —лозгблювати (3 г о л и в б б~
роду.  Позгблювали  в J с и).

Сброд— набпід, рбду; наволоч, чи; лёдач,.
чи; гулътяйство, ства (На точку
BC&jcoro набрбд у —х о ч гре-
блю гатй, а косарів хоч б ж
один).
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Сбрызгивать,   сбрызнуть— брйзкаги,   по-

брйекати, кропйти, покропйти   (Д о щ

тільки покропив землю).
Сбухты-барахты — навмання,     набсліп,

здуру.

Сбывать, сбить,-ся— I) збувати, збути,

ся; (м н^о г и х) —позбув^тися, спёка-
тися, здихагися (Відалёгкозди-
б к е, а т р -у д н о 1 і з б у т и с я. 3 б у в

білизну на товчк у. Коли я

вже здйхаюсь тебе, навіс-
пий). Сбывать краденное— перевбдн-
ти; II) спадати, убувати, зменшатися

(Вода вчбра спала трохи);
Ш) справднтиш, джуся, дйшся, дйть-
ся; статися, стануся, нешся, неться

(Пророку вання йогб справ-

д и л о сь. С та л о с ь так, я к к а з а-

і п мат и).

Сбывание— збування,   ння.

Сбыт— збут. ту; збуток, ту (Не мае

с ь о г и д я і н б у т у к р а м у). Сбыточ-
ный— I) збутнйй (товар); II) мож-

ливий. Это дело, сбыточное —не можлй-
ва річ.

Свадьба— весілля, лля. Играть, сыграть

свадьбу— справляти, слравити весілля.
Свадебный — весілышй, шлюбовйй,
шлюбішй. Свадебные гости— придали:

(ж е н щ и и ы)— придании, нов. Сва-
дебный поезд —пбізд, да; нерезва, вй.

Сваливать, свалить— I) (с в а л и т ь, с я) __

валйти, ся: звалювати, ся; звалйтн, ся;

новалчіти, ся (В I т р о м повали-
ло); II) звернути, звертати, складатл,

скласти (Частенько між людь-.

-\і й б у в а е, —о д и н свою б і д у на

другого звертае); III) спадати,

зменшатися, спасти, змёнпштися. К
вечеру жар свалил— під вёчір. жар

спав; IV) {свалять, -с я) —валйти,
ся; звалйтп, ся; звалювати, вйвалити'
(Валйти сукно); (о волосах)—
скімшитися, склочітпся (В й в а л и в

поветь. Б_о р о д а с к і м ш и л а с я).
Свалка —I) звалюваляя, пня; II) натовп,

лу; тіснота, ти; тйск, ву; III) бійка, ки;

волотнёча, чі; ІѴ)гноще, ща; шойовй-
ще, ща.

Сваривать, сварить,-ся— I) (металл.а)
—зварювати, ся; спогрівати, спогрггя

що; II) (обе д) —зварйти. Сваренный —

зварений.

Сваірка   (п р о ц е с с)— зварювания,  ння;

ліотування,   ння;    спогрівання,   ння;

(место,   (где   металлы   сваре-

н ы)—спогрівок, вку.

Сварщик— зварювач, ча; спогрівник, ка.

Свая— паля,  лі   (Місто на палях).
Свайный —пальовий. Свайная балка-

Свернать

вбивалня паль.   Свайнобойный   копер

—баба, би.
Сведать— дізнатися, довідатися.
Сведение (чаще сведения)-!) відб-

мість, мости (о состоянии чего-

либо); Н) звістка, ки (о смерти и

проч.); Ш) знаний, нші. К сведению

—до відоыа. Довести до сведения —зві-
стйти, оповістйти, сповіетйтп, повідо-
мити. Сведущий в чеім —овідимий чб-

го, тямучий на чбму, досвідченіш.
Сведение —введения, ння; звід, звбду.

Сведение счетов —обрахунок, н.ку.

Сведущи й —доовідчеиий,' тямучий.
Свежевато— свіжёнько, холоднёнько.
Свежевать, освежевать—білувати, обілу-

вати (Зарізав чоловік ягн&й
став  білувати).

Свежепросоленный —свіжопросбльиий.
Свежесть—свіжість, жостп.

Свежить, освежить —освіжати, освіжйти,
. провітрювати,    провітрити     (Т р ё б а

и р о в і т р и т и хату).
Свежий —свіжий, здоровий, чйстий, по-

гожий, холбдний, зймній. Свежий воз-

дух —свіже, здорбве, чйсте повітря.
Свежая вода —свіжа, погожа вода.

Свежий ветер —холбдняй, зймній ві-
тер. Свежая погода— холодна, бурхлй-
ва _ година. Свежая новость —нова,

остання звістка. Свежо — холодно,

зймно.
Свежить—I) свііжіти, жію, іеш, іе: It)

дужчати   (В і т е р д f ж ч а е).
Свекла, свекловица —бурйк, ка. Сахарная

свекла —цукрбві бурякй. Листья све-

клы —бурякоайння, ^ння; бурячйння,
ння; ботнйна, ни; гичка, чки. Свекло-
вичный— бурякбвий.

Свековать —звікувати (В і к-б и з в і к у-

в а в коло тебе).
Свергать,-ся —I) скидати, окйиути, спи-

хати, зіпхщу ти (Б у в писарем, а

т е и ё р й о г j> с к и н у л и). Свергнуть
иго — скйнутп ярмб, вйзволитись з-під
кормйіги, о невбщі; II) Свергаться —спа-

дати, спасти (Вода з шумом спа-

дав в про в ал ля). Сверженный —

сийнутий.
Свержение —скидання, ння; зпихання,

ння.

Сверка —звіряння, ння.

Сверкание— блйскання, ння; шіготіння,
ння; полйскування, ння; (глазам и)
—блимания, ння.

Сверкать—блйскати, виблйскувати, ло-

лйокувати, блйкати; (н е я с н о) —мвг-

тіти; (издали) —майорити, блйснути,
блйкнути, мигну ти (По л ум' я бува
б л й с и е, як в і т е р и о в і ѳ. Я б а-

ч и л а як щ о с ь б л й к н у л о, а т о
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в и с і р и и к а запалили. і0 т р і ч-

ка майор _й т ь огн еж). Сверкаю-
щий —блискавий, блискучий.

Свердление —свердління, ння; вертіння,
ння. Сверлильный —свердлбвий. Свер-
лильный станок —варстат, ту; свердлу-

валка, ки. Сверлильщик —свердляр,
ра.

Сверлить, просверлить —«вердлйти, длю,

длйші, длить; вертіти, чу, тімл, йть;
лросвердлйти, провертіти; (м ног о) —

попросвёрдлювати, попровірчувати.
Сверло —свёрдел, дла; свердлб, ла.

Сверстник, -ца —ровесник, ка; ровёсниця,
ці; одноліток, тка.

Сверстывать, сверстать, -ся — рівнйти,
зрівнжги, вирівнювати, вйрівняти, по-

рівняти, ся з ким; (тип о г р.) —звер-
стати, поверстати.

Сверток, сверточек —суверток, тка; оу-

вертень, тня; (солом ы) —скрутінь,
тня; кр^тень, тня; вёрчик, ка; жмут,

та; (полотна) —сувій.^вбіо; (чего-
л и б о) —клунок, нжа ; клуночок, чка {У

■ руках у й 6 г о був сувійчик
папёру. Суверток був звПа-
н и й).

Свертывание —згбртування, ння; скру-

чування, ння.

Свертывать —I) (свертеть свер-

нуть, с я) — »гортати, звернуть, ся;

згорнути, згортувати, звивати, звйну-
тн, бгати, зібгати, підібгати що (0 й
як я л р и й Д у т е б о не застану
— з горну я р у ч 6 н ь к и тай н е-

живйй стану. Гадюва влуб-
к о м з в и л а с я) ; II) скручувати, скру-

тйти, звірчувати, звертіти, перекрутй-
ти (О к ру т й, в с о б і в' -к з и. 3 6 в с 'і м
скрутив ключ —нікуди не го-

диться. _ Перекоутйв замок);
III) звертати, увернути; повертати, по-

вернута (3 вернув з дорбгипрб-
сто^в ліс); IV) (свернуться) —

зоідатисія, зсістися, прокйснутич(о м о-

л о к ё).
Сверх —над, надто, звИш, збільш, біль-

ше, бкрім, бпріч. Сверх меры —над мі-
ру, надто, через край, через верх.
Сверх силы —над сипу, через силу.
Сверх того —бкрім того (П о л а д а в а-

лийому всячин и і бкрім тбго
грошей). Сверх чаяния, ожидания —

несподівано.
Сверхдолжный — надналѳжний. Сверх

меры —над міру. Сверхмерный —над-
мірний. Сверх силы— пад силу. Сверх
обыкновения —над звйчай.

Сверхестественность — надзвичайність,
ности;  надприрбдність, ности. Сверх-

естествен н ый —надзвичайнин, надпр н-

рбдний.
Сверхкомплектный —надкомплектовий.
Сверхразумный —надрозумний.
Сверхсрочный —позачергбвий, надстрокб-

вий.
Сверху —звсрху, згорй, поверх (0 д я г

свиту, а з в ё р х у к о б е н я к.

Правда, як олива, поверх в о-

дв вййде).
Сверхурочный — позачергбвий. Сверху-

рочная работа —позачергбва праця.

Сверхчеловеческий —надлюдсышй^
Сверхчувственность— -надтілёсність, но-

сти; надзмислбвість, booth. Сверхчув-
ственный —надтілёсний, надзмис лбвий,

- надчуттёвии.
Сверхштатный —позаштатний, , поверх-

штатний.
Сверчок —цвіркун, на. Знай сверчок свой

шесток— щвёць знай своё шёвство, а

в кравёятво не мішайсь; знай корова

свое стійло.
Свершать, свершить — докінчати, до-

ікінчйти, внвіршувати, вйвершитн
(В й в е р ш и в с т і г с і л а. Ч и м е л і
по тобі су мом с у м у в а т и, чи

твою роботу войти д о к і н-

чати).
Свершаться, свершиться (безличный)

—ставатися, статися (С т а л о с я, та

тільки не те, чогб с п о д і в а-

л и с ь).
Свесло —перевёсло, ла (Т р ё б а крут й-

ти леревёсла для  снопів).
Свет —I) світло, ла. Солнечный свет—

світло сбнячне. Свет электрический —

світло електрйчне. Свет издавать —ви-
давати світло, овітійтисія. До свету —

уідбсвіта. іПри дневном свете— повид-

ноті; Ш) сват, ту <П о в с ь о м у с в і_т у

пошувати такого); III) велйве
па'нетво, влсбве товарйство.

Светание —світання, ння.

Светать —світати, на світ благословля-
тися, розвйднюватися, розвиднятася.

Светиленный— гнотовйй.
Светило —світйло, ла.
Светильник —світнйк, ка; світач, ча; сві-

ггёць, тли; свічнйв, ка. іСветильный —

світлйчний.
Светить —I) світйти, чу, тиш, ить;

(очень я с н о)— блищати; (звез-
ды) —зоріти; (едва, мигая) —блй-
мати {С в і т й, м і с я ц іо, с, в і т и, й с ■

н и й); II) світйти,- посвітйти (П о с в і-
тймені, бо не б а ч у, к у д й йтй).

Светленький —яснёнький.
Светлеть —світагіти, ясніти, світйтися,

блищати.
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Светлить,-ся— впяінЛти, ся (В й я г и и-

л а п' я т а к а. Т р ё б а в и, я с л и т и

м і д н и ц ю).
Светлица, светличка, светелка —світлиця,

ді; світлонька, ки; гбрниця, ці; гбр-
ничка, чки; кімната, тп; світлйчка,
чви (По світлоньці ходжу та

й не находжу-ся). Светличный —

світлични ft.
Светло— ясно, видно (На д в 6 р і ясно,

хоч годки збирай}.
Светлобуланый —половйй (цвета спе-

лой р ж и).                                             ,

Светлобурый —ясиокапітануватий.
Светловатый —яснёнький, світлёнькип.
Светлоглазый —ясноокий, білозбрий.
Светлоголубой —ясноблакйтний.
Светложелтый —ясножбвтий.
Светлозеленый —яснозелёний.
Светлокаштановый— яснокаштановпй.
Светлокоричневый — ясдоцинамбновігй,

рудуватий.

Светлолиловый —яснофіялковий.
Светломалиновый —яснокармазйновий.
Светлорусый —ясноріусий, білявнй.
Светлосерый —ясносірнй.

Светлосиний —яюносяній.
Светлость— ясність, ности; світлістъ, ло-

сти.

Светлоцветный —яснобарвний.
Светлый— I) йсний (О в і т й, м і с я- ц ь,

с в і т и, йсний, с в і т й, ясная

зоря); II) чйстий, яснйй, вйдняіі
'Чйсте сило. Чиста вода'.
Ясні ко ль од> и); III) білий. асний.
Светлый ум —ясннй рбзум. Светлые
минуты— щаслйві хвилйнп.

Светляк —світяйв, ка.

Светозарность —■ променйстістъ, тостп;

світо*збрністъ, ности. Светозарный —

променвстнй. Светозарно — промёнй-
сто, світозбрно.

Светоносный —світо давний.
Светопись —світбпис, су.

Светотень —світотінь, ну.

Светоч —світич, ча (Світич нашого

слбва, гёній нашого народу

Шевченко).
Светочувствительность —світочутта, ття;

світочутлйвіість, _ вости. Светочѵвотви-

те льн ый —світочулнй, світочутлйвий.
Светскость —I) світбвістъ, вости; світовё

життй: II) великопя'нс-тво, ства. Свет-
ский— І)'світовйй; II) джентельмёнсь-
кий, великопанський.

Светски —I) по-с-вітовбму, евітбво; П) по

великопанському.
Свеча, свечка —свіча, чі; свічка, чки.

Сальная свеча —лойова свічка. Свеча
стеариновая— свічка стеарйнова. Свеч-
ник —I) свічкар, ря; свічар, рй. Свеч-

ной— сиічнйй, свічковйй. Свечная лав-

ка— свічарня, ні. Свечной завод— свіч-
карня, ш; евічарня, иі.

Свешивать, свесить,-ся— I) звішувати, ел;

звісити, ся; звйснути, спу скати, ся;

спустштп, ся; (о м л о г и х)— позвішу-
вати, ся; позвпеати, поспускатися

(Гілки позвисали до дблу);
Ы) зважуватп, зважлтп. ся (Треба
зважити бброшно, скільки
л,удів буде).

Свивание— сповивання, ння. Свивальник
—повйвач, ча; сповгівач, ча. Свиваль-
ный —еповлвальнлй.

Свивать, свить,-ся— I) звивати, ся;' звй-
ти, ей; скріучувати, ся; скрутйтнея,
сплітати, ся; сплести, <-я; зву-

ка™, ся; (много) —посплітгіти, ся:

позеукувати, ся (С п л і в батога.
3 с у к а в в і р ь б в к у. Г і л к й и о ■».-

пліталися). Свить гнездо — гіііі-
до^звйти; II) сповивати, сповйти (С п о-

в Вт и д и тину).
Свидание —побачення, ння. До свидания

кие (и р о и и ч н о) —на зальбти.
Свидеться, свидываться— бачптися. чо-

бачитися, побачигися з киы.

Свидетельница —свідок, дка; свідчяк-,

ка; свідчиця, ці. Призывать в свиде-

тели— свідчитися (С в і д ч и в с я як

цвган своіми дітьмп). Свида-
тельский —свідковий.

Свидетельство —I) (в судовом про-

цесс е) —свідбцтво, цтва; свідчеішл,
ння (С в і д ч е н н я й о г 6 в ц і й
справі нічбго с^дові не да-

ло); II) (вообще) —свідбцтво, цтва

(Прямого свідбцтва про пер-
венство одного а б б л Р у і- ' г о

товару нема). Метрическое свиде-

тельство —метрика, ки. Свидетельство
о бедности —свідбцтво про бідлібть,
незамбжністъ.^ Выбрать торговое сви-

детельство —вйбратп торговёлыю нй-
дбцтво ("патент).

Свидетельствован ие —свідкування, ння.

Свидетельствовать —I) (з а с в и д е т е л ь-

ст в о в ат ь,-с я) —свідчити, ся; свід-
кувати, засвітчити, дчу, чиш, чить

(Тралились т а к і с в і д к и, щ о

прбти йбго свідчать, то я му-

шу й о г<5 арештувати. Свідчл-
л а с ь л ё р е д б а т ь к о м) ; II) (о с в и-

детельствоват ь) —оглядатп. ре-

візуватп; III) (з а с в и д е т е л ър т в о-

в а т ь) —завірити, засвідчити, посві д-

чити, завести у книги (Н о т а р и о-

свідчив мій підпис. Й о г б ду-

ховна і у вблостіу книги за-

ведена).
Свинка—I) підсвинок, нка (Як   г б д б-
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ваний л і д с в и л о к) ; 11) (игра) — .

свинка, ки;  III)  свинка,  ки;  шматок

олива   або чавуна; V)  (б о л е з и ь) —

свинка, ки;  золотушиі   гулі.
Свинобой —колій, ія; кабанник, ка.

Свинцовые белила —блёйвас, су.

Свинчак —оловёць, олівня.
Свинчатка —оливяпка, ки.

Свинчивать, свинтиться —згвйнчувати,
згвинтйтп, пришруббвувати, пришру-

бувати. Свинченный— згвйнчений, при-

шруббванпіі.
Свинья —свлпя, ні; (самец) —кнур, ра;

кабан, на; (с а м к а) —свиняі, льбха, хп.

Свирель —сопілка, ки; д^дка, ки; (я з

к о р ы) —телйнка, ки (К о л й почав

о р а т и, т о в с о п і л к у не г р а т и.

То не ходи кбло води, не грай

у телйнву). Свирельнии— сопілъ-
ник, ка; дудар, ря; дударик, ка. Сви-
рельный —сопілкбвий.

Свирепеть —лютішати, лютіти.
Свирепость —лютість, тосги; жорстбкість,

кости. Свир'епый— литий, жорстбкий.
Свирепствование —лготувінкя, ння:

Свирепствовать —лютувати.

Свислый— звйслий, внсючий.
Свист— свист, сту; посвист, сту; свистін-

ня, ння. Свисток— свйщик, ка; сви-

стан, на; сюркалка, ки. Свистулька —

свйставка, кн. При манная —вабик, ка.

Свита— почет, почту (Богдан при

всіх клейнбдах, за ним тата-

ри, гайдуки і почт); дружи-
на, ни. Свитский— дружіінний, лбчто-
вий.

Свиток— сувій, вою; суверток, тка.

Свих —вйвих, ху.

Свихивать, свихнуться— I) звихати, ви-

вихати, звихнути, вйвихнути; П)
(с в и х н у т ь с я)— збйтися з пантелй-
ку, зпантелйчитися.

Свищ— I) свищ, ща; фісгула, ли; діроч-
ка, чки.

Свобода —вільність, ности; воля, лі. Сво-
бода печати — воля друву. Сво-
бода вероисповедания— воля віри. На
свободе— I) на вбді; II) на дозвіллі, гу-

лащого часу. Свободное время— віль-
ний час, дозвілля (Не хай зроблю
колись л а д о з в і л л і). Свободный
—I) вільний (Вільний яквітер);
И) вільний, гулящий, дозвільний, про-

евітлій (П р и й д у, коли б у д е

вільний час. За роббтого й
просвітньоі (г один и не маю);
III) вільний, повільний. Вольный ход

—повільний pyx. Свободная налич-

ность— готівка. Свободные деньги—

вільні грбші, гул&щі грбші. Свободное
обращение —вільне   повбдження. Сво-

бодное произношение —легка вимбва.
Свободомыслящий — вільнод^мний.
Свободолюбивый —вільнолшбний. Сво-
бодомыслие —вільнодумство, ства; віль-
номйсність, ностп. Свободно —вільно.
Свободно, по собственному желанию

сделать —вблею своею аробйти, в влас-

поі вблі.

Свод —1) звід, звбду; II) збір, зббру; збір-
ка, ки; збірник, ка (3 б 1 р н и к з а-

кбнів); ІП) (в постройках) —

склепіння, ння; склёплення, ння; за-

склеп, пу; перекіт, коту; (в печке) —

челюсти,^ ів. Свод сделать —склепйтя,
посклепйти.

Сводить, свести— 1) звбдитп, звесгй (3 в і в

й о г 6_ з гори до д 6 л у);^ II) вивбдн-
ти, вйвести (У н о ч і в й в е л и ко-

ней); III) відвбдити, відвестй (Одве-
діть йогб до дому); IV) знайб-
мити, звбдити, зблйзити, поеднати, ми-

рйти когб з ким (А з в е д й іі х на

очі. Дикую тобі, що звів мене

з Марком); V) звбдити, позвбдити
(Позволили в с і х до купи);
VI) звіряти, звірити, перевірити, пе-

ревіряти (Перевірив усі рахун-

ки). Сводить с ума —звестй з д>6зуму.
Сводится — схбдить (Сходить на
те діло, що заплатит ти).

Сводка —звёдення, ння;  гуртівка, ки.
Сводник —звбдник, ка; зведёиник, ка,

ниця, ці; сватник, ка;  сватннця, ці.
Сводничать —сваткувати, парувата.

Сводничество —сваткування, ння; сват-

ництво, цтва.
Сводный —I) збірний; 11) введений. Свод-

ный бала-нс —звёдений балапс. Свод-
ная ведомость —звёдена відбміеть, мо-
сти. Сводные дети —зведен&та, зведе-
нюкй.

Сводчатый —дужнй-й (Д у ж н а стел я).
Сводообразный —дужнйй, скдепйсгий.
Своеволие —свавбля, лі; свавільство,

ства. Своевольник —свавблець, льця;
свавільник, ка. Своевольный —свавіль-
ний. Своевольщила —свавільство, ства.

Своевольничать —свавблити.
Своевременность —вчасність, ности; свое-

часність, ности; слушність, ности.
Своевременный —вчасний, своечасний,
сдушний. Своевременно —своечасно,

вчасно.

Своеземец —земляк, ка ѵ

Своекорыстие —своекорйстя, стя; кори-
столгобність, ности; пожадливість, bo-

oth. Своекорыстный —своекорйсний,
користолюбний, пожадливий.

Своенравие —пбровп, вів; прймхи, примх;
химёри, ер; приверёди, ів. Своенрав-
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ный —иоровлйвий.   норовйсіий,    при-

мхлйвнй, вере.длйвий.
Своеобразие —оригінальність,  ности;   са-

морідність, ности. Своеобразный —свій
особлйвий,  саморідний.

Своеручный, -но —власноручний,     рукою

власною; власноручно.

Свозка —звбзи, ів; возовйця, ці.
Свойский —свіський, наський.
Свойственник, -ца —свояк,   ка;    своячка,

чки.

Свойственный —властйвий.   Свойственно
—властйво (Кбжній людйні в л а-

ствво   пом и лит и с я).
Свойство —I) свояптво, цтва; своячество,

ства; П) власгйвість, вооти; вдача, чі;
натура, ри (Властйвість   збло-
т а —н е   чорніти.  Це  вже   т а к а

йогб  натура,  що  він  зав жди

су в 6 р ий).
Сволакивать,   сволочь —стягатн,   стягтй,

зволікати, зволоктй; (м н о г о) —постя-

гати,  позволікати   (Постигали до

купи).
Свора —I) швбрка, ки; II) швбра, ри; III)

колотнёча, чі; гризли, ні.
Сворачивать,    своротить— I)    повертаги,

повернута, зрушати, зрушити що. Сво-
ротить шею —скрутйти в'язи; II) звер-

тати,   звериути,   зббчити   (3 в е р н у в

з    дороги.    Ми    йшлй    своею

стёжкою, но зббчивши ні ра-

3 у); Ш) звертатп, звевн^ти, перекла-

дам, перекласги провйну на кбго.
Своровать — украсти, підчепйти, плю,

пиш, нть.

Свояк —свояк, ка; швагер, гра. Свояка-
ми сделаться —посвбітися.

Своячина, свояченица —своякиня, ні;
швагрова, оі; свість, ста; свістка, ки.

Свыкаться, свыкнуться —звикати, звйк-
нути, огбвтуватися, . огбвтатися, пря-

звичаговатися (Огбвтався з сво-
ею дблею. Я вже тут призвн-

4 а і в с я).
Свыше—I) над, по-над, біля. Свыше сил

моих —не під силу мені, над мо_і сйли.
Свыше пятидесяти —за п'ядесят, над

п'ядесвт.

Связка—I) в'язка, ки; (бумаги) —

жмут, та; пачка, чки; (одежды) —

клунок, нка; павунок, нка; (табаку)
—папуша, ші; (ниток) —пучбк, чка;

(льну конопл и) —повісмо, ма;

(о^хой рыб ы) —торохтіун, на; П)
зв'язень, ня; мотузбк, зка; ув'язь, зи;

Ш) (а н а т.) —звявка, зки.

Связность —звяаність, ности; звязкість,
кости. Связный —I) складнйй, звйзний,
эвязкнй;   II)   невиразний.   Связно —I)

до ладу, складно (Розказав у сё
до ладу).

Связывание— в'язання, ння.

Связывать, связать —в'язатп, звязати,

звязуватп; (веревочкам и) —моту-

зувати; (шнуром) — шнурувати

(Шнурую черевики); (запу-
тывать веревк и)— грундзюватй,
вгрундзювати.

Связываться, связаться —еднатйся, з'ед-
натися, поеднатися; (о спор е)—
—зчіпатися, зчепйтися; (с ч е м н с-

хороши м)— лигатися, злигатися, по-

лиігатися, зізнатися, зазна'тися (3 д у р-

нем зчепйтис ь— д у р л е м з р о-

бйтпсь. Злпгався' Дыйтрб з

от им брехунцём. Зазнйвся з

молодйчкою).
Связь— звязбк, зку; (в строении) —

повязина, ни. Телеграфная связь —те-

леграфний звязбк.
Свянуть —пов'янути, зів'янутн (3 і в' я-

ла  явквітка).
Сгадить —спаскудити, джу, диш, дить;

понівечити, споганити; (м н о г о) —по-

паскудити, попоганити (Щ о но з р 6-
бить те й^спасвудигь).

Сганошить —зляпата, спартачити.

Сгараемость —горючість, чости; палкість,
кости. Сгараемый —горючий, палкйй.

Сгарание —горіння, ння.

Сгарать, сгореть —палйтися, горіти, спа-

лйтися, згоріти, погоріти, пітй огнём
(Згоріла хата. Геть усё лого-

ріло). Сгарать любовью —палата ко-

ханням. Сгарать жаждою —томйтись
згагою. Сгарать страстью —палата жа-

тою.

Сгиб —загйнка, ки; залім, лому; (в т е-

л е) —сустав, ва; щиколоток, тка.

Сгибание —вгинання, ння; згинання,

пня.

Сгибать, согнуться —I) шути, згинати,

зігнути, ізігнутися, згбрбитися, свбр-
чнтися (Дугу гнут и. Ізігнувся,
як старий дід); II) згортата, згор-

нути (Згорнув книжку). Согбен-
ный —зігнутий, похймий. Согнутый —

зігнутий.
Сгибка —згибання, ння. Сгибной —гин-

кйй, гнучкйй.
Сгибнуть, сгинуть —згинути, пропасти (А

т и з г й н ь, пропади, а до м ё н е

не эг б д и).

Сглаживать, сгладить,-ся —згладитя, ся;

згладжувати, ся; гладити, розгладжу-

вати, ся; розгладити, ся; вигладжува-

ти, вйгладити, ся; рівняти, вирівнгова-
тн; (много) —повигладжувати, пороз-
гладжувати, ся; (р у б а и к о м) —вй-
гемблювати.
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Сглаз— урік; (чащ е)—уроки, ів; навро-
ки, ів; пристріт, ту (Баб и шепта-
ли, уроки л р о г а н я л и. В о р 6 ж-
ка ворожила пристріт замо-
вл&ла"). От сглазу происходящий —

од урбків, з очей, з пристріту. Способ-
ный сглазить —урбчий, вріч-ішшіі (О чі
урбчі).                                r

Сглазить —наврбчити,  пристріти;   (м и о-
гих) —понаврбчувати.  Не сглазить-бы
—ніврбку (гарний).

Сглодать— згрйзти (Там й о г 6 1і соба-
ки згрнзу ть).

Сглотнуть —ковтнути, прокопти) пі.
Сглупа— адуну, через дурнйй розум.
Сглупить— вчиийта дурнйцю.
Сгнаивать,   сгноить— згнбювати,   згноші

і(Д 6 б р и й     з    и 6 г о     г о с л и д а, р,
увесь хліб на току зги о і в).

Сгнетать,     сгнести,     сгнесть— стискати,
стйснути, душити, здушйти.

Сгнивание —згнивання, ння.
Сгнивать,  сгнить — згнйвагги,  зоиь.ти

трухлявіта, потрухлявіти, лотрухнути
(Учбра   жив,   а   сьог.бдні   з о-

г н и в).
Сговариваться,    сговориться —  змовл,'-

тис-я; .(д о іг о в а р и в а т ь с я с .к е м) —

умовлятнся, еднатнся (В с у б 6 т о и ь-
ку   змовляли,   в   неділень.ку
звінчали.      Баба       пристріт
змовляе).   Сговор— змбвини   (Зро-
бйли змбвини, а тамвесіл ля).

Сговор —I)  змова,  ви;  зімовинй, йн;  11
зару чини,  пн  ( Л е т і м  б р а т ц я на
3 а р у ч и и и, т а м д і в ч и н а в а р у-
чаеться од батенька одлу-
4 а е т ь с я). Сговорчивый —згідливиіі.
схйльчивиіі (Він чоліавік згід-
ливий, з н и м л ё г к о л о л а г о д и-
т и справу).

Сгонка— згін, згбну; (д е р е в а)— сплав.
ву (В і д д а т и в о л і в на з г і н (на
в й- п а с).

Сгоряча— згарячу, збпажу (Прости м е-
нё, я згарячу це зробнв).

Сгребальщик,-ца— громадільник, ка; гро-

мада лышця, ці.
Сгребать, сгрести — згрібати. згребтп,

згромаджувати, згромадити, нагрі-
бати, нагребтй (3 г р о м а д или все
сіно).

Сгребка— вйгрібка, ки;  згрёбини. пи..
Сгрезиться— примріятися,    приверзтися

(б е з л и ч.) (Т а к ё п р и в е р з л б с я,
що сором і казати. Мріе про
к р а пі. у б у д у ч и н у).

Сгромождение —нагромадження, „пня; на-
вал, лу; згромаджування, ння (3 гр о-
маджування  хм ар   у  велику

тучу.  Навалу  різного  пбвна
к о м 6 р а).

Сгружать, сгрузить —вивантажувати, ви-
вантажити, вигружати, вигрузити, ви-
важувати,    вйважити.   Сгруженный—
вйвантажений, війгруженпй.

Сгруппировагь,-ся— згуртувати, ся; згру-
пувати, ся; свупчувати, ся; скупчити,
ся  (3 г у р т у в а в  л ю д с ь к ё  поле
далі од села. Все згу р т у в а ло-
ся,    щоб    разом    упасти    на
йогб голову).

Сгрустнуться— зажуритися, засмутитися.

Сгрустнулось —сумно стало, сум взяв,
обняв, туга, журба обняла.

Сгустеть— згу снути,  загусти,   загуснут т,
загу-скнутй (Олива згу с л а, що й
ноже м не в к о л у л н ё ш), затужа-
віти   Шісля   дощу^   вже   трбхи
■з а т у ж а в і ж о) ;    (л е) м и о г о)— пріі-
іускігутн,    прптужавіти.   Сгустелый —

заіьсклнй,- згусклпй, затужавілий.
Сгущать,   сгустить,-ся— згущати,   агусті-

ти,   згустйта,   ся;   загусти,   загуснути,
затужавіти.

Сгущение— згущення,   ння:   тужавіння,
ння.

Сдабривать, сдобрить,-ся— Г) задобрюва-
ти, задобрйтя кого чнм; II) приправ-
ляти, лриправити, заправляти, запра-
вити, засмачити що чим (Я йогб з а-
д обрив подарунком гарни м).

Сдавать, сдать —здавати, здати що кому;
(экзамен)— смадати. скласти ('•<■-'
пит); (о т ч е т)— давати звіт, звідбм-
лення, звітувати кому що, звідомля-
ти, звідбмити вогб в чім. Сдавать в
аренду— здавати в орёнду, в посёсію-
Сдавать вещи на хранение— здавати,
віддаватя рёчі на схбваиня, до схову,
на перехбвування.

Сдавливание— здавлшвання,    ння;    стя-
свування, ння; стлснення, ння. .

Сдавливать, сдавить— стискати, стисну-
та, стйскуватп (М е и ё м о в щ о с ь
за гбрло стйсло. Не стій, д 6-
ню, з нелюбим, не дай ручку
стиокіти).

Сдаточный— (пу н к т,    ведомость) —

здавапьний, призначений до здачі.
Сдатчик— здавёць, вця;  здавач, ча.
Сдача— I) здавання, ння; складання, нняі

(і сп и ту);  II) (денежная)— здача,

чі; рёшта, та.

■ Сдваивать —здвбювати, подвбювати (П о-
двбювати рядй).

Сдвигать, сдвигивать, сдвинуть,-ся —зсу-
вати, зсбвувати, зсунути, зрушати,
з.ріушувати, зруншти, зворушувати,
зворушйти, зворухнути, посувата, по-
сбвуватн, посунути    (Та кий    в а ж-
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кий к а м і н ь, щ о й не з в о р' у х-
н ё Щ. П о з с б в у в а л и с т о л й, щ о б
усім сісти вкулі). Сдвиіжной —

зсувнйа, присувнйй.
Сдвойка —нодвій, вою; здвій, вою.

Сделать,-ся —зробйти, ся (3 р о б л іб т о-
61 хаточку з рожевбго к в і-
точву); вдіятися, подіяти, ся; вчи-
нйгги, ся; спорудйтн, зчинйти, ся; ста-
тися; (плохое чт о) —скбгги, ся; на-
коіти, ся. Сделать как .ледует —дове-
сти до пуття, зробйти як трёба, як
слід. Сделайте одолжение —будь ла-

ска, зробіть ласку. Сделать заключение
—зробйти вйсновок. Не хорошо сде-

лал —не гаразд учинив. Сделанный —

зрббленяй. Сделалось холодно, тепло,
темно —похолодало, нотепліло, стемні-
ло. Сделаться богатым, бедным, гор-
дым и т. д.— розбагатів, збідшв, роз-

гордів, ся й т. ин. Сделать по его сове-

ту —зробйти за йогб порадою.

Сделка —угода, ди; умбва, ви. Сделку
заключить —скласти угоду, умбву. Ми-
ровая сделка —мирова.

Сдельный — відрядний, пошдѵчний.

Сдельно —відрйдно, від штуки, по-

штучно.
Сдельщина —подряд, ду; відряд. ду.
Сдержанность — стримлііість, ностп.

Сдержанный —стрйманий. Сдержанно
—стрймало.

Сдерживать, сдержать —I) витрймувати,
вйгримати (Ц е й л о м і с т в й т р н-

мае хоч сто пудів); II) спиняти,
спинйти, зупиняти, зупиййта (Н і я к

не сп и ню коней); III) додёржува-
ти слбва, стойти на слбві, додёрясати
слбва,_ вегатчптаоя на ^лбві (Ц е т а к а

л ю д й н а, щ о д о д о р ж у о с в о г б
слова).

Сдирать, содрать — здирагн, зідрати,
адёрти; (ш к у р у) —лупйтп, влупйти,
білувати, обілувати; (шелуху) —злу-

щувати, зліущитн. Содранный —зада-
ний, здёртий, здуплений, злущеняй.

Сдоба —приправа, ви; присмака, ки.
Сдобн ьій —приправлений, заправлёний,
(молоком, маслом і ййцями).

Себестоимость —собівартість, тости.
Себя, себе —себе, собі. Вне себя от радо-

сти —не тямлючи себе (не чуе себе) з
радощів. Мне как-то * не по себе —

якбсь мен! ніяково.
Себялюбец,-ца — себелюбець, бця, себе-

любка, ки. Себялюбивый — себелібб-
ний.

Себялюбие, себялюбетво — себелюбетво,
ства.

Север —північ, ночи. Северный— північ-
ний; (в е т е р) —горішняк, ка; горовйй.

Северо-восточный,    северо-западный—

північно-східній, півщчно-західлій.
Севооборот —плодозмін, ну.

Сегмент —овраёць,  айця;   відтйнов,  нку

і(ік р у с а) ;  сеішёнт.   гу.

Сегодня —сьогбдні.  Сегодняшний —сьогб-
днішній. Сегогодни к—оьогорічний.

Седалищная   кость   (а и а т.) — кулына,

ші; культова кість; сіднйця, ці.
Седельник— сідляр, pa; кульбашник, ка.

Седельный —сідёлыгнй, сідлбвйй.
Седеть —сивітп.
Седина —сивина, нй; сивизна, нй.
Седина —розкблина,  ни;    (метал,  и з-

-скадубина, ни: (м и л е рОд с л и я х)-
—лом, му.

Седлать, оседлать — сідлатн, осідлати,
кульбачнти, окульбачптп (С і д л а й
коня вороного).

Седло —сілло, ла; е-ідольце, ця; ікульба-
■ ка, ки; (кожаная покрышка) —

лотебнй, ш; потебёнька, ки. Без седла

поехать —поіхатп бхляп (Не дасть.

на колеи бхляп с і с т и). Седли-
стый —лннкуватпй._

Седловина — оіідло, да: Сн а г о р е) —вло-

1'бвнна, ни.

Седой— сійвий, білий. С седыми усами—

сивоусий. Седоватый —гпвуватнй. Се-
довласый — сивоволбсиіг. Седоголовый
—сивоголбвий. Седогривый —сивогрй-
вий.

Седок —іздець, дцй; верховёдь, вця.

Седьмой —сьбмцй. Седьмой час — сьбма
година. В-седьмих —по-сьбме.

Сезон —сезон, ну; пора року.

Сей, сия, сие —цей, ця, це (сей,
Сию минуту —зараз.

Сейм —сбйм, му; сейм,
еёймовпй.

Секвестр —секвестр, -ру.

Секрет —секрет,  ту;  таемннця,  ці;
ність, ности.

Секретарствовать —секретарювати.

Секретарь —секретар, ря.

Секретничать —таітася, крйтися з чим.

Секретный —таёмний. Секретное место —

тайник, ка. Секретное дело —таемнй-
ця, ці. Секретно —таёмно. потай (В і н
потай щось рббить).

Сектантство —гектйретво, ства; еектан-

ство, ства. Сектант —сектяр, ра; сек-

тант, та.

Секунда —секунда,  ли.

Селедка —оселёдець, дця.

Селезенка —(а л а т.)—сележінка, ки; ко-

са, ей; селезінка, ки. Селезеночный —

сележінкбвий, селезінковий.

Селезень —качур, ра: селезень, зня.

Селение —селб, ла; селище, ща.

Селитра —са-лѵгра,  ри.    Селитра  чилий-

му.

ся, се).

Сеймовый—

тай-
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екая —салітра чилійська (сбдова). Се-
литра калиева— салітра потасбва. Се-
литренный —салітровий. Селитренные
ямы —бурти, ів.

Селить, поселить,-ся —селйгги, ся; посе-
лйти, ся; поселяти, ся; обселйги, ся;
оселйти, ся; осідати, ся; осісти, ся.

Село —село, ла; (в Слободской У к-
р а й н е) —слобода, дй. Сельский —сіль-
ськйй. Сельское хозяйство — сільськё
господарство. ' Сельский житель —селя-
нин, на; селкж, ка. Сельский совет —

сільська рада, ди.

Сельдерей —селёра, ри.
Семейство —родина, ни; сім'я, м'і. Се-

мейный—родйнний, сімёйний.
Семена —насіння, ння; сім'я, м'я. Оста-

вить на семена —залишйти на насіння.
Семенистый —сім'янйстий.

Семенить, засеменить,-ся — I) засівати,
засіяти, обсівати, обсіяти; II) налива-
тися, налйтися, зернйтися (Ж й т о
починае наливатися). Семе-
нить ногами —дрибцювати.

Семенник —насінник, ка; (огороди ы х

овоще й) —вйсадок, дка; вйсадки, ів.
Семенной —насиньовий. Семенное де-
рево —насанник, ка; сіянка, ки. Семен-
ной ствол (лук а) —цйбка, ки. Семен-
ной ствол чесноку —дудка, ки.

Семенноводство —насіннйщтво, цтва.

Семечки —насіння, ння; зёрнята, ят.
Семидюймовый —семицалевий.
Семипольный —на сім зміи, у сім рук,

семизмінний.
Семя —сім'я, м'я; насіння, ння; (уме н.)

—сімячко, чка; насіннячко, чка. Коно-
пляное семя —сім'я.

Семянистый —сім'янвстий.
Семь —сім. Семь с половиной —піввбсьма".
Семья —родина, ни; сім'й, м'к ісімёйство,

ства.

Сени —сіни, ей; (умен.) —сінці, ів; (пе-
редняя часть) —прйстінок, нка;

присінвя, ння. Сенный —оіношній(Сі-
нёшні двёрі).

Сенистый —тінявий.
Сено —сіно, на. Сенник —сіннйк, ка. Сен-

ной —сіннйй.    Сенная   площадь— сінна
торгбвиця. Сеновал —сіннйік, ка.

Сенокос —I) сіножать, ти; сінокіс, косу.
Сенокосы заливные —плавні; II) косо-
вйця, ці(Себулосамевкосовй-
цго); Ш) (насек.) —ікосар, рй. Сено-
косный —сіножатний, сінокбсний. Се-
нокошение —косовйця, ці.

Сентябрь —вёресень, сня. Сентябрьский
—вёресневий.

Сень— І) тінь, ни; холодок, дву; II) на-

мёт, ту; шатрб, р&; Ш) оборона, ни;
ловрбва, ви.

Сепаратизм —сепаратизм, му; відчах, ху.
Сепаратистический —сепаратистйчний.

Сера —сірка, ки.
Сервиз —сервіз, зу.                             г

Сердечный — I) сердёчнпй, серцевий
(Сердёчні^ нёрви); II) пгйрий,
рёвний (ГЦ и р а прихйльність
йогб до вас нехай б $ д е запо
рукою); III) бідолашний, бідблаха,
хи; сердёга, ги (Оердёга в влітці
рвёться, б'ёться). Сердечно— сер-

дечно, щйро, вёвне.
Сердитый— сер дйтий, гнівнйй, литий;

(очен ь)— лютий. Сердито — сердито,
гнівно, люто, з сёрцем.

Сердить,-ся — сердита, ся, джу(ся),
-диш(ся); гиівйти, ся; гніватися, сва-
рйтися, рёмствувати; (очен ь) —лготу-
вати. Перестать сердиться— пересёрди-
тися, перегніватися.

Сердоболие —жаліслйвість, вости. Сердо-
больный —жаліслйвий, жалісний, жа-
лібний. Сердобольно —жалісливо, жа-
лобно.

Сердолик —карібль, ля; кривавник, ка.
Сердце —сёрце, ця. В сердцах— зб-зла, з

пересёрдя (Це з пересёрдя в о н а
такё тобі сказала). Каменное
сердце —кляте сёрце. Сердце надры-
вается —болйть сёрце. Отлегло от серд-
ца —на душі лёгше стало. Это ему по
сердцу— це по душі йому, до вподбби.
Сердцевидный —сердцевйтий, на взір
сёрця.

Сердцевина— осерёдок, ^дка; осерёддя,
ддя; посёрдя, дя; стрйжень, жня.

Серебро —срібло, ла. Серебряный— еріб-
ний. Серебрить — срібнйти, сріблити.
Серебрение —посрібрення, ння; посріб-
нення, ння; сріблення, ння. Серебре-
ник—I) (мастер) —срібельник, ка;
II) срібник, ка; срібляник, ка^ (Т о д 1
два лихи д у к и-с р і б л й н и к и

на йбго поглядали, з йбго
насміхали); II) (р а с т.)— нагіднив,
ка; червёць. вця. Серебренный— по-
срібнений. .Серебристый — срібляотий,
срібнйстий.

Середина— середина, ни; осерёдок, дка.
Середняк —середняк, ка.

Сережковый —серёжковий; к5'льчиковий.
Серенка —сірнйк, ка.
Сереть, посереть. —сіріти, посіріти.
Серистый —сірчатай.
Серна— дика коза, сарна, ни.
Сера —сірва, ки. Серный —сірчаний. Сер-

ные спички — сірникй, ів; сірничкй.
Серная кислота— сірчана кислота, еір-
чаний квас. Сернисто-кислая соль —

сірчак,   ка.    Сернистый   металл —tfp-
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чень, ня. Сернистый —сірчастий, сір-
нйстий.

Серый— сірий, шарий; голубйй (Г о л у-
бі к о р б в и з двора, про.дае). Се-
ро— сіро. Сероватый —сіравий, сіря-
вий. Сероглазый —сіробкий. Серогри-
вый— сивогрйвий, сірогрйвий. Серо-
желтый —глйвий. Серо-пепельный —по-
добий (Ой гей, воли с і р і, поло-
вы, х т о н а д в а м и п а н о м б >у д е).

Серповидный —серпуватий.
Серпообразный —серповатий.
Серпянка— серпинка, ки; серпанок, нку.

Серпяночный —серпйнковий, серпанко-

вин.
Серьезничать —поважно триматися.
Серьезность —поважність, ности; серйоз-

ність, ности. Серьезный —поважнмй,
серйбзний. Серьезно —I) поважно,_ з
повагою, серйбзно; II) справді, вправ-
ду, настояще (Ц е с п р а в д і так, як
в и к а ж е т е).                              , . ■•

Сестра, сестрица, сестричка— сестра, ри;
сестрйця, ці; сестрияка, чки; сёстронь-
ка, ки; (м н.)— сёстри, тер. Двоюрод-
ная сестра —сестра в пёрших. Внучат-
ная, троюродная сестра —сестра в дру-
гих. Сестра милосердия —сестра жа-
лібййдя. Названная сестра— посѳстра,

ри; названа сестра.
Сесия —сёсія, іі.
Сесть —сісти.
Сетка —сітка, ки. Сетка калильная— сіт-

ка жарова. Сетка никкелевая —сітка
піклева. Сетка от пчел —наличник, ка.

Сетование —жалкування, ння; жалощі,
ів; нарікання, ння.

Сетовать— I) тужйти, журйтися, жалку-
вати; II) нарікати, пяакати на^ що (Н е
н а р і к а й н а с в о іо д 6 л ю, и н ш и м
где гірше ж и в ё т ь с я. Ув^ёсь
вік буду плакатися на бать-
к а).

Сеточный —сіткбвий.
Сетчатка —еітчанка, ки.
Сетчатокрылый —прозорчаетокрвдшй.
Сетчатообразный, сетчатый —сіткуватий,

сітчаний.
Сеть —сіть, ти; сітка, ки; (на п т и ц) —

сітка; (на зверей, болыпа я) —те-
нёто, тенёта, ёт; мерёжа, жі. Сеть те-
леграфная —мерёжа телѳграфна. Сеть
телефон наая —мерёжа телефбнна. Сеть
учреждений —мерёжа устанбв. Калиль-
ная сетка —жарова сітка. Попался в
сети —попавсь у лабѳти.

Сеча —січа, чі.
Сечение —I) перёкрій, рою. Сечение по-

перечное —лерёкрій поперёчний. Сече-
ние продольное —перёкрій подбвжній;
II) хльостання, ння;   іпмагання,   ння;

шпарення,  ння;    III)   (капусты)—-
шаткування, ння.

Сечка— I) сікач, ча (Оікачём м' я со-
ру бали); II) січка, чки.

Сечь,-ся —I) сікти, ся; рубати, ся що і з
ким; II) (кнутом) —сікти, шмагати,
шпарити, хльбетати, періщити;-
III) (я з ы к о м) —сікти, рубати (К о-
зака Гол&ту січё та_рубае.
На печі печуть, а па лавці с і-
чуть. Як розсѳрдпться, то-
•так і січе й р у б а я з и к 6 м).

Сеялка —сівалка, ки; сівачжа, чки; сіял-
ка, ки; самосійка, ки (.Оіялка бу-
вае рядова й роз тру сна).

Сеянец —еіянець, нця; сіянка, кж
Сеяние— сівба, бй; сійба, бй. Окончить-

сеяние —обсіятися.
Сеятель,-ница— сівач, ча; сіяч, ча; сіяль-

ник, ка; оівачка, ви; сіялыіпня, ці.
Сеять— I) (п о с е я т ь)— сіяти, лосіяти,

засіятя; ПНпр о с е я ть)— сіяти, про-
сіяти, точвти, проточійти (Б а б у с Я
точила борошно на хліб).

Сжалиться — змилосёрдитися, пожалку-
ватися над кпм, зглянутися на к6го г

пожаліти кого.
Сжарить,-ся— спектйі, ся.  г

Сжатие —стйск, ску; стиснення, ння,"
стйскування, ння.

Сжатость (изложения) — стислість,
лости. Сжатый— I) стиспений, стуле-
ний, ндавлекий, зщіплений; (речь,
изложен и е)— стйслпй; II) зжатий,.
стиспений (Стйснене повітря"
розірвало посудину. О т и с-
нуті кулаки. Зщіплені зуб и.
Стуленнй рот. Отйсла про-
м 6 в а).

Сживать, сжить —виживати, вижити ко-
го звідкіля, абуватися, позбутися, зди-
хатися, викурювати, викурити (Йог*-
звідціля й ладаном не ви-
ку р и пі).

Сжигание —спалювання, ння.
Сжигать, сжечь,-ся— палйти, спалити,

попалйтн (Будемо солому па-
лйти).

Сжим— стиск, ску; стйскування, ння.
Сжим линейный — стиск лінійний.
Сжим ревизионный —стиск ревізійний.
Сжимаемость — стискалыгість, ности.
Сжимаемый —стискалънпй. Сжимание-
—стй-скування, ння. Сж'имательный —

стдаскуючий.
Сжимать, сжать.-ся—І) стискати, ея;

стйснути, ся; стуляти, стулйти; (зу-
бы) —зціпити; П) збігатися, збігти, ся
(Живё сріблб зразу збіжйть-
ся).

Сзади —ззаду, позад> позаду, позайми»,-
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-Сибаритствовать —розкошувати, сибарнг-
ничати.

■Сибаритство —розкошуваппя, ння.

Сибярит,-ка —родаошолдоб, ба; розкошо-

любка; сибарит, та; сибаритка, ки.

-Сибирь —Сибір, ру.
Сибирский —сибірсышй. Сибирская язва

—телій, ій; сибірка, кн.

Сивуха —підпінок, нка; сивуха, хи. Си-
вушный— горілчаний.

: Сигнал —гасло, ла; знак, ку; сигнал, лу.
Сигнализация —гаслування, ння; сиг-
налізування, ння. Сигналист —гасляр,

pa; сигналист, та.

Сигнальний —гаслбвий. Сигнальный фо-
нарь —гаслбвий лихтар, ря. Сигналь-
ный звонок —гаедбвнй дзвип'к, нжа.
Сигнальный аппарат —гаслбвий прй-
лад, ду.

Сигнатура   (мед.) —сигнатура,  ри.

Сидейка (экипаж) —лінійка, ки.
Сидение — I) (действие) — сидіння,

ння; сиднй, пі; {под аресто м) — вй-
сідка, ки; (в гостя х) —посидёнькя,
ньбк (Т а к а сидни шкодить д и'-.'
тйні); П) (место) —сіжа, жі; сідало,
ла; (в б р и ч к е)—коли ска; III) (п р е д-

м е г) —сідвць, дцй.
Сидеть, сесть— I) спдіти, сісти. Сидя—

сидячи, сйдючи. Сидеть дома —дому-
вати. Сидеть усидчиво -іза работой)
—пйльно нраддовати; (с неохотою)
—нйдітн; II) осідати, осісти (Хата
о с I л а).

Сидячий —сидячий. В сидячем положе-

нии —сидячи.   ■

Сила —сила, ли; міць, мбци; снага, гй;
потуга, ги: змбга. гп (Де сила, там
і   м і ц ъ.   X о д и   и о  с в і т у,  покн

".•сила, а н б т і м л я ж та й умри
ловчки. Сила сопротивления —від-
пбрна сила. Сила лошадиная —паро-
ъйй кінь. Живая сила —живокість, ко-
сти. Сила центробежная —сила (від-

«біясна) відссерёдня. Сила центростре-
мительная —сила (добіжпа), дбосеред-
ня. Сила двигающая —сила тягова.
Собственными силами — самотужки.
Силою —силою, живосйлом, гвалтом,
еиломіць, силоміццю (3 аілг в і и с и-
ломіць на б учи и и бенькот).
'Быть в силах, не в силах —здужати,
вдолати, здоліти, незаужати, нездояіти,
не мати сйли, спромбги, - неспромбжно
(Не з д у ж а ю в ж е й У с т и_ з д о б у-
тп). Быть в силе — мати силу-, вагу
<В і н іг е п ѳ р -м а е с к л у в т р ё с т і).
В силу закона —за силою закбну. Все-
ми силами— з усіёі. ©или. Сколько сил,

ч;о всех сил —йко мога, чим дуда. Через

силу —над силу.  Терять силу —безсн-
літп, виснажатися, стратити силу.

Силикат— креміниа сіль, соли; кремін-
нйк, ка; креміп/ік, ка. Силикатный —

кремінняікбвий, <-ілік.атішй.

Силиться — снлкуватися, сшуватися,

пнутися, змагатяся, мощоватися (X о ч

як в і н с и л к у в а в с я д і с т а тп

п о с а д іу, и і ч 6 г о не в и й ш л о з

того).
Сило, силок —сільнё, ця (А ж гульк

—п опав в с і л ъ и, э).
Силовая установка —оилбвня, ні; силовё

уставлеиня, ння.

Силуэт —ббрнс, су.

Сильный —1)_ дальний; (очень) — си-

лённий, діужий, здоровий, міцнйй, по-

тужний, снаяснйй (Д <f ж и й х л 6-
п е ц ь. 3 д <у ж и м не б о р и с ь, з

б а г а т и м не судись. 3 д-о р 6 в и й
як б и к. Онажнйй кінь); II) ве-

ликий, здоровий; (дождь, ветер)—
буйнйй, ншуйний (Велика р а-

дість обняла йог б. Великий
с и і г. 3 д о р 6 в и й мороз. В I ю т ь

в і т р 'й,_ в і ю т ь б у й н і, а ж дере-
ва гнуться); III) буйнйй, ряснйй
(Буйнё жито. Рясна вишня).
Сильнее —д^жче, сильніше, міцніше.
Сильнее^ становиться, делаться- —дуж-

чати, сйяьнішати, шцнішати, подуж-

чати, вбивались, вбйтися у силу. Силь-
но —дуже, -здорово, міцно, . -вёльми,
рёвне, тяжко. Он сильно занемог —він
діуже заслаб (Я міцно тримаю
в руках совйру. Мати рёвно
плаче в скрыто н ц і-ж у'р бі. Я
тебе гяіжко люблю).

Симпатия —симпатія, if; спочуття, ття;
потяг, гу. Симпатический —симпатич-

ний, приязний, ліо-бий; (с виду) —ми-
лоз! рний. . Си м п ати зіи ровать —симлати-

зувати кому, чому; прихилятися до

кбго, до чбго.
Синдикат —синдикат, ту.
Синева —I) дань, ни; ейнява, ви; бла-

жить, ти; II) синяк, ка (Очі з синя-

ками). Синеватый — синящий, синю-

ватий.
Синелевый — I) зрбблений з синёлі;

IT) бузкбвий.
Синель —-ейнёль, ли. Синильная кисло-

та —синйльна кислота (квас).
Синерод —синёдь, нця; ціян, ну.

Синоним —рівнознака, ки; синбнім, му.
Синтаксис —складни, ні; синтаюса, си.

Синь —лазурок, рка.

Синька —I) синька, ки; II) сшгіння, ння.

Синюха (г р и б) —синюха._ хи; синяк, ка.
Сиплость,   сипота — хрйплість,   лости;
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хрипли Ed сть,     вости.     Сиплый, -ло   —

хрИплий, хрипло.

Сипнуть, осипнуть —хриннути, охрапиу-

ти. Осипший —хрйплий.
Сиповка —дудка, ки (з очерету).
Сиповщин —дудар, ря.

Сирень (р а с т.) —бу-зож, ку; бузбчок, чка,

без, зу. Сиреневый —бувкбвий. Сирене-
вые кусты —бузнйк,, ка.

Сирота, сиротка, сиротина, сиротинка -

сирота, тй; сирітка, ки; сиротина, ни;

сиріточка, чки. Сирота безродный —си-

рота без роду. Сирота круглый —кру-

гом сирота.

Сиротство —спрітство, ства.

Сиротствующи й —сирота, осиротілий.
Система —система,   ми.   По   системе — за

системою. Систематик —систематик, іа.

Систематический —систематйчний.   Си-
стематично —систематично.

Ситец —оіітець, тцю; ситчик, icy.

Ситечко, сито —сйто, та; сйтце, ця; си-

течко, чка.

Ситник^І)  <р а с.)— осітняг,   гу;   сітн/іг,
ту; рогіз, гбзу; II) (х л е б) —сйтниня, йъ

Ситуация —ситуація, И;- станбвшцо, ща.

Сифилис —пранці, ів; сйфіліс, су. Сифи-
литик —сифілітик, ка. Сифилитический
—пранцюватий, сифілітйчний.

Сифон —сифон, ну.
Сияние —сяння,  ния;   сяйво,  ва.  Север-

ное сияние —заграва ггівнічна.
Сиять —ояяти,  сіяти,  променіти,  зорітн.
Сказание —оповідання, ння; перёказ, -зу.
Сказатель,-ница— оповідач, ча; оповідач-

ка, чки.

Сказать —сказали.
Сказка, сказочка —I) казка, ки; казочк-.і,

чки; бойка, ки; баечка, чки; Д) показ,
зу; пояснения, ння.    Сказочник —кал-
кар, ря; байкар, ря. Сказочный —кач-

кбвий, баечний.

Сказуемое —прйісудок, дка.

Сказывать, сказать —казати,   жу,   жеш.
.оповідати, переказувати кому що, дер-
жали мбву, річ (П е р е к а ж и мат с-

рі, що я слабйй. Кажеправду.
Він  оповідае  про подію).   Ме-
жду нами будь сказано —кажучи міяе
нами, нехай   між   нами   зостапеться.
Сказался больным —ой'явйвся слабим.

Скакание — ллигання,   ння;   скакания,

ння.
Скакать—I) скакали, скбчити, тшигатя,

плигнути, стрибалн, стрибнути; II)
скакати, бігти скоком, навскоки. Ска-
ковой— біговий. Скакливый —скакуний.

С каких пор —з якбго часу. С какого вре-
мени —з якбго часу, відкбли. С каких
пор ты здесь —з якбго часу ти тут. С

каких  пор  ожидаю, а  тебя  все  нет —

відкбли дожидаю, а тебе нема.

Скакун, скакунья, скакукок. скакунчик.
—скакун, на; -ха, хтг; скакунёпБ; иця; .

стрибун, на; стрибач, ча; стрибуха, хя;,
стрибунець, нця; пострибуігшк, tat'..

Скала —скаля, лі; пбділка, ки. Скала—
скёля, лі. Скалистый — скёлпстші
(Скёлисті береги Рбси). Скали-
стые горы —скёлисті гори. .

Скалить, оскаліить,-ся —скалйти, внска-

люватя, вгіскалити, впшкіряти, вйшкі-
рнти. Оскаленный —вйскалений, віі-
ішкіренпй. .'.

Скалка —качалка, ки (Д а й-н о к а ч а л-

ку  д л яі ті с т а).
Скамья, скамейка, скамеечка —лава, ви;

лавка, ки; лавочка, чки; давонька, ки;.
(широкая) — прймость, мости; (не-
бо л ь ш а я) —прилавок, вка; (п с р е-

д в и ж н а я) —ослін, лону; (в ш к о-
л а х)— нарта, тп; (м а л е н ь к а я и о д.

ног и) —підніжня (Л е ж ітьнал &,--
в і. Спить на п р й м о с т і. Колб
б р а м и б у л а л а в о ч к а. _ К о л о-

й 6 г о стара мати с и д 'й т ь и а
о с л 6 н і).

Скандал —бёшкет, ту; шарварок, ^рку;.

скандал, лу (Ч и не н а р о б и в я-
якбго б ё шкету під п'яну р у-
к у). Скандал кому сделать —зробпти
бёшкет, сорому наробйти кому. Скан-
дальный —скандальний, бёшкетний.

Скандовать —скандувати.
Скапливать, скопить,-ся —збирати, ся::

■эібрати, ся; назбирати, ся і(3гібрав
гроше й —с тав хороший).

Скарб —добро, ра;  збіжжя, жжя; скарб,.

Скаредность—скпарість, рости. Скаред—

I)  скнара, рп; II) шкарадник, ка;'по-
Ганець,  нця.  Скаредный —I)  скнАрий;.
II)  шкарадний, логаний.

Скарлатина —шкарлятйна, ни;    -

Скармливать, скормить — вигодбвувати^
вйігодувати, випасати, вйпасти (У с ё-
с і н о в и г од у в а л а, н і ч б г о и е- -

.м а ѳ).
Скассировать-чжасувати; (м н о г о) —по-

касувати.

Скат— I) скбчування, ння; П) спуск, ску.;:
. згіря, р'я; схйлок, лку; убіч, чу. Ска-
тистый —згбристнй, покбтистий.

Скатерть —настілыіик, ка; обр£с, са; ска:-
тертйна, ни (С т і л заеданий тон-
ким білім обрусом).

Скатывать— I) (с к а т и т ь с я) —екот'.тп,.
ся; котйти, ся; покотйти, оя; (о м и о-
гих) —поскбчувати, ся; спускати, _ся-

спусглти, ся; опускати, ся: опустйти„
ся;  зеуватися,   зеунутися  (Котили-
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ся вози, з гори та й в д о л и н і I
стали.   Полізе   на   гору   та   й
окотиться.   Берн  сан чата  та
підем   спускатися);   II)   (ска-
та т ь) —згортатн.   згориути,   звивати,

зів'ю, зів'еш.
йкачка —I) скакания, ння; , гарцювання,

ння; II) біг, г)у; перегін, гону; гбни, ів.
Скачок^-І)   скік,   скоку;  _(мн.) —скбки;

стйб, бу; стриб'ж, бка; вйстриб, бу (Д с
тв оі   жарт и,   де   твоі   скоки)..

- Скачками   (б е ж а т ь)— скбком,   пере-
скоком,  вйстрибом,  вйбриком   (бігти).

Скважина, скважинка—щілйна, ни; щі-
лйнка, ки; шпара, ри; шкалубина, ни;

дірка,  ки  (Щ і л й н к о ю  с в і т про-
ходив).

'Скважистость —дірчатістъ,  тости;  дірку-
ватість, тости. Скважистый, скважный
—діркуватий, дірчастий;  (н емкого)
—прбдіркуватий.

Сквер —садож, два: сквер, ру.

«Сквернеть —поганіти, поганішати, мерзё-
ніти (П о г а н I ѳ д і в ч н н а).

Скверна —паскудство, ства; погань, нп.
Сквернавец, сквернавка—паскудник, ка;

паск-^дниця, ці; поганець, нця; поган-

ка, ки.
Сквернословить —непристбйні рёчі гово-

рили, блялѵзкати.  Сквернословец —не-

пристбйний  у  мбві;    непрнстойномб-
вець, впя. Сквернословие —непристбй-
на мбва.

Скверность — погань,   ни;   паскудство,

ства; плюгавство, ства (3 того л 6-
п е л у   з а, ві е л а с ь   тут  |В с я   тая

л б г а н ь—м 6 іп к и, к о м а р і, ж у к и.
Гбді   х в а л й т и   тую   поган ь —

снігарй.   На   що   верзёш   тут
пбгань?   Тогб   плюгавства   е

довблі тепёр по світу). Сквер-
ный — поганий,   паск^дний,   гидкий,
оридкйй,   мерзёний,   пиюгавіий,   кёп-
ський, негарний (Погана в і н л го-
дина.  Гиджйй  мені^ отба Пе-
тр 6.   Плюгавий   я кйй с ь   твій
чолбвік,      с.ёстро.      Кёлська
оправа, доведёться тягатись
по  судах з тим шйбе никои).
Скверно —погано, паскудно, мерзёно.

Сквозистый —I)   діркуватий,   прозірний;
И) просвігчастий.

Сквозить —крізнйти, провівати наскрізь,
просвічувати.

Сквозник —I) просвітчастий, прозбрий:
II) прбтяг, гу (3 а ч и н й к в а т й р к у,
б о прбтяг).' Сквозной —скрізнйй,
Сквозной ветер —крізнйй вітер, прб-
тяг, гу. Сквозная дыра —дірка на-
скрізь. Сквозной двор —прохідний двір.
С-'.возное отверстие —бтвір, наскрізь.

Сквозь —крізь, через, наскрізь.
Скворец —шпак,ка; шпачок, чка. Сквор-

цовый —пшакбвий, шпачйний, шпаків-
сышй (ПІ паківський голос).

Скелет —I) кістйк, ва; скелвт, тѵ; снасть,

ти (В кабінёті у кутку стояв

КІСТИ.К ч.оловіка. Я так а ху-
да, що одна снасть та й гбді;
И) (изможденныйкон ь) —скрак-

л я, лі. Скелетный —кістякбвий.

Скептик —скептик, ка; неймовіра, ри.
Скептицизм —скептицизм, му; неймо-
вірство, ства. Скептический —скептйч-
ний, неймовірний. Скептически —скеп-
тично, неимовірно.

Скидка — I) знйжка, ки (Членам
профснілки 10% внйжки на

в с ь б м у) ; П) скидання, ння (С к и-
дання сіна йшлб млйво).

Скипидар —шнигинар, ру.

Скирда —скйрта, ти; (солом ы) —оже-
рёд, ду (Окйрта сіна стояла

та м).
Скисание —скисання, ння.

Скитание —екитання,- ння; скжгки, ів;
тиняння, ння (Він у скйтки пій-
м а в).

Скиталец, скиталица — скитальник, ка:

скитальниця, ці; заволбка, ки; бурла-
ка, ки; бурлачка, чки; галайда, ди
(Т и н я в с я заволбкоюз се ли, в
село. В і н в і т а в мене не я к о
заволоку без пристанбвя-
щ а. Як бачиш, бурлака на
світі, тиняюся від села до

села).
Скитальчество —бурлакування, ння; блу-

кання, ння; тиняння, ння.
Скитаться —скитатися, бурлакувати, ти-

нятися     (По-під    тйнню    тиня-
ються безпритульні діти).

Склад —I) склад, ду; лад, ду; складність,
ности    (Hi    ладу    ні    складу);
II)  складе ів (П о с к л а д а х ч и т а е);
III)  склад, ду; магазин, ну; комбра, ри
(Книжна комбра); IV) будбва, вп;
статура, ри (Б у д и в а т і л а в й б г о
добра. Отатура йому ведмё-
жа, збвсім на чоловіка не по-

хбжий).    '

Складка —I) складання, ння; складуван-
ня, ння; II) складка, ки; згбртка, ки;
збірка, ки; (в одежд е)— зббри, фан-
ди; (на лице) —змбршка, ки (Ови-
та з маленькими зббрами. У
йбго все лице в змбршка х).
Складной —складаний (Складаний
ніж). Складчатый —зббристий, склад-
чатой, ряснйй, фандистий (3 б 6 р и-
ста спіднйця).
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Складно —складно, до ладу, прйкладно
(До ладу сказав).

Складность — доладність, ности; згід-
ність, ности; складність, ности. Склад-
ный —доладний, згідний, складнйй.

Складочный —I) вкладнйй. Складочные
деньги — вкладні грбші, вкладки;

II) складовий (Накомбрах скла-

дових складати).
Складчина —складка, ки.

Складчик,   складчица — складник,   ка;

• складнйця; ді; складач, ча; складачка,

чаш; складальник, ка; складальни-

ця, ці.
Складывание —складання, ння; складу-

вання, пня.

Складывать, скласть,-ся —I) складати, ся,

скласти, ся; поскладати, ся; (к у с о ч-
к и ч е г о-л и б о) —стулйти, стулйти,
постулговати, постуляти; (в поря-
док) — улаштбвувати, улаштувати,
улорядкбвувати, упорядкувати; (т о-
-вар) —поташувати, ся; уташуватися

(О к л а в до купи. Як в с т і ж о ч-

кн п о с к л_а да 6 м о, по-коз&цъ-
к и погуляем о. Прийшбв час
вже-б кап^сті в головки с к л а-

д а тис я; ІІ) згортати, згориути, по-
згортати (3 г о р н у в книжку.
Згорнуларученькн та й за-

плакала); III) складатися, смает-
ся, скйнутися (Скинулись; по
карббванцю всі й почали гу-
ля т и) ; IV) звертати, звернути, скла-
дати, скласти (Сам в и н е н, а н а
мене звертае)."

Склеивание —склёювання, ння; зліплю-
вання, ння.

Склеивать, склеить,-ся —зліплювати, ся,
зліпйтись, ся; аклёювати, ся; сжлѳіти,

ся. Склеенный —зліплений, склёший.
Склейка— I) склёювання, ння; клешня,

ння; II) склёіне (місце) (П о лама-
лось  на склёі ном у).

Склепка —I) нютування, ння; склепу-
вання, ння; II) знютбване, склёпано
(місце).

Склеп— склеп,   пу   (Від  смерти  і  в
с ж л е и у    и о   з а м у р у е .щ а я.   Н а-
казали   ще   й   склеп   склепу-
ѵ. а т и). Склепный —склеповий.
лось на с к л ё 1 н о м у).

Склепывать, склепать— завбдити, заве-
сти у шотп, нютуватн, знютувати, бра-
ти, взяли на нюти, склепали (В к р 1 п-
кіі веліли йогб занютувати
к а и д а и и).

Скликание— скликання, ння.
Скликать, скликивать, окликнуть,-ся —

сюликшги, склйкувати, оюшкати, згу-
кувати, ся; згукати, згукн^тися; (м н о-
г и х)— поскликати,    позгукувати,    ся

(Окликав   б а г а т о   людей.   X 6-
д я т ь п б л і с у т а й з г у к у го т ь с я)

Склока —свара, ри.
Склон —спад, ду; пбхил, лу; схил, лу/

( А к у р а т коло с х и л у корчма
стоіть). Южный склон — навебння,,
ння. Склон горы —узгіря р'я. іИа скло-

не горы— узбіч. На склоне дней жизни*
—на схйлку віку.

Склонение —I) нахйдювання, пня; нахи-
ляння, ння;- схиляння, ння; підмбвлен-
ня, ння; підмбва, ви (Йогб нахй-
л ю в а п и я нас до себе з д а 8 т ь--
с я н е щ и р и м); II) похйлість, лости:
схвл, лу; ІП) (г р а м.) —відміна, ни-
відмінговання, ння.

Склонность —нахил, лу; нахійлыгість, но-
сти; пбггяг, гу; охота, ти і-В і и м а е н а-
х и л до м а л ю в а н н я).

Склоняемость (г р а м.) — відмінність,,
ности.

СКЛОНЯТЬ,   СКЛОНИТЬ,-СЯ—I)    СХИЛЯТИ,   ОЯг
схлйти, ся; нахплятп, ся; нахилити,.
ся; похилятн, ся; похилйти, ся. Скло-
нить голову —схилйти голову. Скло-
ненный, СКЛОНИВШИЙСЯ —похилий, по-
хйлистий. Склонясь —схилйвшись, на-
хильці. Склонить на свою сторону —

залучйти, поверн^ти, навернути_ (до*
себе, на свій бік); II) (г р а м.) —відмі-
няти, відмінйти.

Склочивать, склочить,-ся — кудовчити,
скудбвчитп, кошлати, розкошлати,
скімшйтнся (О к у д 6 в ч и в воло с-
с я своё. Шерсть к о ш л а т і е).

Склянка —I) інклянка, ки; пляшечка^
чки; слбік, ка.

Скоба, скобка— 1) кл/шра, ри; і-кбба, би;
скббка, ки; (у дверей) —клямка, ки;-
11)  (з и а ч о к)— дужка,; ки.

Скобяной —клямровйй.
Сковеркивать, сковеркать — кбрчити г

скбрчити, кривйти, скривйти, нівечи-
ти, знівечнти (Десять літ невб-
лі знівечили мою віру і на-
діі. Збвсім знівечився чоло-
вік).                                              ,

Сковка— I) скбвування, пня; II) скбване-
(місце).                                         .      ,

Сковорода, сковородка— 'коворода, ди;
сковорідка, ки; патёльня, ні.

Сковывать, сковать— I) скбвувати, скува-
ти (Доброго л е м е ш а м с u і с к у-
вав. Двбх злбдіів скували і
г, міето погнали; II) заковувати,
оакувати, закути, забивали, забита (у
кайдани, у пута, у залізо) (Забили
йогб у кайдани та й на Си-
бір погнали).

Сколачивать, сколотить,-ся— I) збивати,
ся: збйти, ся (3 б й в о б р у ч і з д 1 ж-
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к и.   Збйв  дві  дошки.   Насилу)
збйвся на коняку);  II)  збиратн,
зібрати, назбирати (Не з бирай с й-
нові   хіудбои,   а   чберй   йому
розу м).

Сколок —зразбк, зка; взір, взору.
Сколь —скільки, як, йко, як же. Сколь

возможно —яко-мбга, скільки мбга.
Скользить,   скользнуть — кбвзати,   ся;

скбвзаши, ся; підскбвзуватися. Сколь-
зя —пбковзйм, пбповзом.'

Скользкий —сковзьнйй, ковзький, слизь-
кйй. Скользко —скбвзько, слйзько (Як
в'' ю и с л и з ь к и й. Гадюка с л и зь-
ка.Хоч  б'Л-йзько,  та  слйвько).
Стать   на   скользкий   путь —зійтй па

слизькё.
'Скользкость —слйзькістъ, кости; слизбта,

ти.
Сколький —якйй. Скольких лет он умер?

—в яийх літах він помор?
Сколько — скільки. Сколько-то — скіль-

кись. Сколько мне известно —як мені
відбмо, оскільки мепі відбмо. Сколько-
н чбудь — скільш-пёбудъ, . що-нёбудь,
до-що. Сколько можно —Ако-шбга, як
по сйлля. Сколько сил хватит —чим
дуж. Сколько много —якбго багато.

Скомкать,-ся — зібгати, ся; пожмакатн,
ся; зіміштп, ся; скімшйтися.

Скомпрометироваться— сброму завдати,
сорому набратися, осорбмитися, у ела
ву ввести, скомпрометувати кого.

Сконфузить,-ся —осорбмпти, ся;    сброму
завдати, набратися.

Окончание— кілёць, нц-яі; скінчання, ння.
До скончания века— до кінця світу ;

Скончать,-ся— I)    покінчнти,    скінчити;
II)  сконати, покопали, умёртп, перо-
ставитися.

Ско п и ровать —скопіювати.
Скопище —стбвпище, ща; натовп, пу.
Скопление— скупчення, ння; (народу) і

—натовп, пу; стбвпище, ща; тйск, ку. j
Скоплять, скопить — збирати, ^зібрати, і

дбати, придбати, збивати, збити, ско- j
біжити    (Зібрав    гроше й— с т а в
х о р б ш и і'г.   В і и   с jco бі ж и в   ч и-
мало грошей. К свату збиди
лівтбра карббванця).

Скорбеть— тужйти, журйтися, сумувати,
скорбіти, вболівати над чим, вбивати-
ся, побивается за ким, чим (0 ё р ц е
моё суму е.  Десь моя нёнька
за мнбю вбиваеться. Оёрцем
батьківським    над    людьми
вболівае). Скорбящий — журний,
болючий.

•Скорбный— I)   сумнйй,   журнйй,   скбрб-
нпй, скорббтний; II) недіѵжий, неміч-
іиій.

Скорбь— ясаль, лю; Туга, ги; журба, би;
печаль, ли; скорббта, ти; смуток, тку
(3 с у ш и н а ш і с л ь 6 з и, _ з а г л у-
ш й кайдани, р о з в і й пашу т у-
гу. Скорббта затёмнювала,
часом м о іб ев і д 6 м і с т ь. 3 ж а-
л ю слова не в и м о в и т ь). ^

Скорее —швйдче, хутчіш, мерщій. Как
можно скорее —яко-мага швйдче, чим
дуяг (Братів щоб рятуватя,
з а п о р 6 ж ц і чим дуж п о с п і-
m а ю ть). Скоренький — швидёнький,
хутёнький. Скоренько — швидёнько,
хутёнько. Скорехонько, скорешенько —

хутёсенько, швидёсенько, хутісінько,
іпвидісінько.

Скорлупа —лушпйна, ни; лушпайка, ки;
лушпйнка, кгі; лушпш-гая, ння;-(т в е р-
д а яі)— шкаралупа, пи; ннкаляруща,
дѵі. Скорлупный— лушпйнний, шкара-
лупний. Скорлупные животные— шка-
ралупні тварі, шкаралупники.

Скорняк— чинбар, ря; кушнір, pa; rap -

бар, ря.
Скорнячество— чинбарство, ства; куш-

иірство, ства; гарбарство, ства.
Скорнячить— чинбарювати, кушнірувати,

гарбарювати.
Скорнячий— кушнірськпй,  чинбарсьжли.
Скоробить,-ся— покбрчити, ся; шкаруби-

ти, ся; пошкарубити, ся.
Зкорозрелый — окороспіліій,   скорости-

глий, скороздрий. Скороспелая (р о ж ь,
груша, п л о д)— сжороспівка, ки.

Скоропостижность— наглістъ, лости; рап-
тбвість,   вости.   Скоропостижный —на-
глий,   '  рантбвий.       Скоропостижная
смерть— нагла смерть. Скоропостижно
__ нагло,  рантом,  без часу.   _

Скоропреходящий — скоромийучий,  не-

довгочасний.
Скороспелость — скороспілість,    лости;

скоростйтлість,    лости;    скорбздрість,
рости.

Скороспешный— сквапливий, скороепш-

ний.
Скорострельный— скорострільннй, скоро-

пальний.
Скорость— швійдкістъ, кости; хуткість,

кости. Скорость движения— швидкість
р5'ху. Скорость начальная— шввдкість
початкбва. Скорость предельная —

ішвйдкість аграііня. Скорость наиболь-
шая —швйдкість найбільша.

Скоротечность— наглість, _ лости; пруд-
касть, кости; бистроплйнність, ности.
Скоротечный-тбнстроплйнний, наглий,

- швидкоплшнний. Скоротечное время—

швидкоплйннпй час.

Скороход— скорохід, хбда.
Скорчивать,   скорчить,-ся— кбрчити,   ся;
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скбрчити, ся; згинати, ся; зігнути, ся.

Скорчить гримасу— скривимся.
Скорый —швидкйй, хуткйй, прудийй.

Более скорый —швйдчий, хутчішнй.
Самый скорый — найшвйдчий, най-
швидкіший. В скором времени —нсза-

баром. На скорую руку —на швидку

руку, пбхапцем. Скоро —швйдко, хут-

і;о, пріудко; (вскоре) —незабаром,
небавом (Ш в а д к о б і ж и т ь час.

X у т к о п ли в 6 ч 6 в е и. Н е з а б <і-
\> о ЛІ   свят о).

Скос— -1) скіс, скосу; II) косогір, гору;

зпр'я, р'я (В і д д а в т р а в j па

с к і с. Хата с'т о і т ь и а к о с о-

гб рі).
Скот —товар^ ру; худоба, би; (стадо)—

череда, дй. Скот молодой —молоднйк,
ка; молодняк, ка. Скот рабочий — ро-

ббча. худоба, тягло, а. Скот рогатый —

товар, ру; рогата худоба; рогат цзна,

ни. Скотина —скотина, ни; худббипа,
ни; товаряна, ни. Скотник —скотар, ря.

Скотница —скотарка, ки. Скотовод —

скотар, ря. Скотный —товарячий, ху-

дібнпй. Скотный двор— обора, ри.

Скотный вагон —товарячий вагон, ва-

гон на худобу. Скотобойня —різнйця,
ці; бойня, ні. Скотоводство —скотар-

ство, ства. Скотоводством заниматься

-—скотарювати, скотарити. Скотоподоб-
ный —скотоподібний, до бидла подіб-
ний. Скотски —як скотина, як худбби-
на. Скотство —гр^бість, бости.

Скочить —скбчити, плигнути, стрибнтѵти.

Скрадывать, скрасть,-ся—I) викрадати,
викрасти; II) тагги, потаіти, крйти,
ховати, притаіти, утаітй, оховати, ся

(Не тайтеся, мені признай-
теся. 3 шухляіди вйкрав
хтось папір і грбші).

Скраивать, скроить —краяти, викраюва-

ти,  вйкраяти,  покраяти.

Скрашивать, скрасить — прикрашаттт,

прикрасила, приоздобляли, приоздббіі-
ти (П о р т р ё т и и а с т 1 н а х и р н-

оздббилагоснбдаркаруніни-
к а м и).

Сврежетание —скреготання, ння; скрёгіг,
готу.

Скрежетать, заскрежетать — скреготатя,

гбчу, гбчеш, гбче; скрегтіти, заскрего-

тіти, заскреготати.

Скрепа —I) (при постройке) —за-

крыта, пи; закріп, ну; IT) піднис, су;

посвідчення, ння.

Скрепление —закріплення, ння. Рельсо-
вые скрепления —рёйкові закріпи.

Скреплять, скрепить —закріпляти, закрі-
ийти.  зміцняти,  зміцнйти,  скріплятіт,

ешрийти,    посвідчувати,    пбовідчнтй,
ствёрджувати, утвердим підписом.

Скресть —скребгн,     скромадити,      джу,

диш, дить.

Скрещать, скрестить— складати, скл&Ъти,
згортати,      згорпуід;      (накрест) —

схрещатн, схрестати, скрижувати.

Скрещивать — мішати,    парувати    (pfeni
породи).    Скрещивание    поездов — зу-

стріч П013ДІВ.
Скривливать, скривить,-ся —викривляти,

вйкрпвити, иокриви'тп, скривляти,

скривйтн щр, згинати, зігн^тп; хилй-
тись, похилиітися (Хата на б і к

п о хи л й л а сь).
Скрип— скрйп^ ну; рил, пу.

Скрипач —скриіпник, ка; скрипач, ча;

скрипаль, лйі; (маете р) —скрйшшк,
ка (М у з Й к и г р а ю т ь —■ б у л 6
щ о с ь а ж иг і с Tjb с'к р й п н и к і в і
два цимбалист и. 3 а м 6 в л то

с о б 1 скрипочку у с к р й п н п к а.

П і ш 6 в скрипаль но сёлах
грати).

Скрипеть —скрпиіги, пліё, шин, пить;,

рииіти, пліо, шли, нить; рйпати: (о
недомогай и и) — скирніти (Р и-

н л ять вози, з гори ідучи.
Рйпаеш дверйма, аж голова

б о л й т ь).
Скрипка —скрипка, ки (А яг у к б е р ё"

в р у к и с к р й п к у т а и с і д а 6 с а м
лід лйпк.у). Играть на скрипке-

грати на скрипку.

Скрипня, скрипотня —скрип, пу; скрин-
инга, ви; рип, ;nyj ргіннява, ви; рипот-

ня, ні; скрипотня, ні.
Скрипучий — скриплявий, скрипучий,,

риплйвий ; (Як до тебе ходит и,,

коли м а е ш ворота о к р и и л й-
ві, а сусіди брехлйві).

Скромник —плохута, ти; скрбмник, ка.

Скромничать —бути скрбмним.
Скромность —скрбмність, ностн; смйр-

ність, ности. Скромный —скрбмний,
тихий, смйрний, сумйрний; (очень)
—плохйй (Хлбпець у нас дуже

плох й й).
Скропать —I) зшйти з клаптиків: JI) зля-

пати, спартачити, зробйтн   абй-як.
Скругливать, скруглять, скруглить,-ся—

закр'тлювати, закругляли, закруглим.
Скручинить —завдати жалю, сум наве-

сти.
Скрывательство —перехбви, ів; перехбву-

вання, ння.

Скрывать, скрыть,-ся—I) ховати, ся;

сховати, ся; (на врем я) —перехбву-
вати, ся; переховати, ся (Сх ови-
лись та й попались. Сусіда
п е р е х о в а в   м е н ё   у   к л у н і.   ЯТ
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перехбвував папёри у етрг-
сі); ГО крйти, ся; таіти, оя <з дум-
ками, вчйнками). (Бона від
•м ё н е н і к 6 л и, не к р ил а с я ■ з
с в о і м и думками. Не тайтеся,
матері призиайтеся); ПІ) зата-
ювати, ся (Затаів від м ё н е, що
х 6 р и й).

Скрыть —затаіти.
Скрытничать— крйтися, таітися.  Скрыт-

ничание^І) таіння, ння; II) ховання,
ння з чим і чогб.

Скрытность— затайлйвість, вости; потай-
лйвість, вости; тайність, ности; скрит-
ність, ности. Скрытный— I) закритний,
скрйтний; II) затайлйвий, потайливий.
Скрытно —потай, таёмно, нйшком.

Скрытый— прихбваний, затаений.
Скрыть —зататти.

Скрючивать, скрючить,-ся — карлючити,
ся;  скатзлю'чити,  ся;  кандзюбити, ся;
скандзюбити, ся.

Снряга— скнара, ри; жмикрут, та.
Скряжничать— окупйтися, трусйтися над

чим, скн&ритися.
Скряжничество —скнарістъ, рости; скнар-

ство, ства.
Скудеть,   оскудеть— уббжіти,   зуббжіти

(До краю зуббжів люд).
Снудность, скудость —нестаток, тку, тка;

скудбта, ти; уббзство, ства; нужда, ди
(Прийшбв  нестаток — в и- пив
остаток. -     Такё       уббзство

•с к р і з ь, щ о е^іно стае).  Скуд-
ный— уббгий,    мізѳрний,    злидённий,
нуждёний.    Скудно— убого,    мізтзрно,
.злидённо   (Мізёрну^платню  на
поса ; ді він дістаё. Злидённо
ж и в у т ь).

Скудоумие— недоумство, ства. Скудоум-
ный —недоумкуватай.

Скука— нудьга, гйі; нуда % ди; нудбта, ти.
Скука одолела —нудьга напала, обня-

• ла, взяла.
<Скула— I)  вйлиця, ці;    II) скнара,  ри;

жмикрут, та.

Скульптор— різьбар,   pa;   різьб'яр,   pa;
снйцар, ря; скульптор, pa. Скульптор-
ски й— різьб'ярський, сницарський.

Скульптура— різьб'ярство, ства; різьбар-
ство, ства; сницарство, ства; скульп-
тора,  ри.

Скуп^ние— скупбвування, ння.
Скупать,  скупить— скупбвувати, скупи-

те; (м н о г о)— поскупбвувати, понаку-

пбвувати.
■Скупец —скугвйй, скул'яга, ги.
Скупиться— скупитися, жалкувати, шіш-

дувати чогб, за чим (Bin ш к о д у е
грошей на це дат и).

Скупной— скупбваний,   наскупований.
Скупость— скупість, поста; снупощі, in.

Скупой— скупйй, скнарий. Скуповатый
—скупенький.

Скупщик— скупень, пня; перёкупець,
нця; (рогатого с к о т а)—прасол,
ла; згбнщик, ка; (п о л о т н а)—поло-
тѳнщик,  ка;   (щ е т и н ы)— щетинник,

ка.
Скучание— нудьгування, ння.
Скучать, соскучить,-ся— нудити, ся; нуд-

ясу(ся); нудиш(ся); нудьгувати, нуди-
ти світом, марудитися, джусь, дишся;
знудйтися, занудйтися, засумувати,
скучати (Ооломія сиділа з
матірго й нудила світом. ,Ро-
бй, то й не будеш нудити.
Скучила додбму. Скучала за
Івасем. Він марудпться, міс-
цянезнайдесобі).

Скучивать, скучить.-ся— I) ; валкувам,
звалкувати, складати, скласти; (в с е)
—поскладата в купу, докупи; И) гау-
питися, скупчатися, скупчитися, стов-
питися.

Скучливый— пудний, маруднии.
Скушать— з'Юти,  з'ім,  зіси,   зість,  по-

1СТИ, поім, поість.
Слабеть,   ослабеть— слабітп,   слабішата,

слабшати, слабнути.
Слабительное— проносне, ого.
Слабить— пронбсити, прочищати.     ,

Слабнуть— слабнути, впадали на силах:,
знемагати на силах.

Слабость— слабістъ,   бости;   недужшстъ,
ности; недолужність, ности; млявість,
ВОСТИ

Слабый-І) (здоровьем) --*иолий;
(г о л о с)— тихий; (не тугой)— слаб-
кий; (надежда)— мала; (раствор,
напитки, т а б а к)— легкий немщ-
нйй Слабо— I) слабою; И) помалу, по-
вблг Ш) ' безсйло, мляво,. ниняво
(Олабко рёменя с тяг ну в. И_а-
ганёцъ помалу світитъ Bui
мляво реагуе на поди). Слабо-
вато — трохи заслабко, слаокепыш.
Слабоватый— трохи заслабкий, слао-
кёнький. Слабогрудый— слабогрудии.
Слабодушие — малодСтпнтсть, ноем.
Слабодушный— малодушии!!. Слабоси-
лие— малосйлля, лля. Слабосильный-
малосйлий, крихкотілий, хоровитий,
недужий,   слабосильний,   слабосилии.

Слабоумие— недоумство, ства. Слабоум-
ный— недоумкуватий, недолутий, не-

сповна рбзуму.
Слава— слава, ви; (у м е н.)— славбнька,

ки Славу приобресть— слави зажити,
залучйти. Дурная слава— неслава, ви;
неславонька, ки; поговір, вору   (1а к
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і   та  неслава,  людська  п о г о-
в і р к а—с а м а   с о б і  п р о ц а д ё).

Славить,-ся— славити, ся; величата, ся;
хвалйти, ся; вихвалЛти, ся (В и хва-
лив коваль свогб сйна, що Я
розіумний, і до науки здат-
ний).

Славный —I) славний, славётний; II)
д#же гарний, лёпський, виборнйй
(Славётний поёт ІН е в ч ё н к о
похбдив з сёлян К и і в щ и н и.
Цей Пан а с діуже гарний хлб-
пеЦь. Збирае женцдтавсе в и-

б о р и і і).
Славолюбец —славолюб, ба.
Славолюбие —славолюбство,  ства.

Славолюбивый —славолюбний.
Славословие —вихвала, ли; величания,

ння.
Славослови ть —вис лав л яти, вихвалята,

велич&ти, славослбвити.
Слагатель— складач, ча.

Слагать, сложить,-ся —I) складати, скла-
сти; (в с е) —поскладата (Г а н н а с и-

діла, склавши руки. В ас иль
поскладав усі книжки у ти-
фу. Хлбпці зібрались і
по золотому поскладались.

О к л я в с я й тт о У ѵ а ві Сложить дол-

жность —зложйтп уряд. Сложить от-

вественность — зложйти відповідаль-
ність. Сложить с кого штраф —зняти

пеню, дарувати; II) складати, скласти,

компонувати, скомпонувати, зложйти,
уложйти (На дозвіллі вірші
складе ю. Музику до ц и х вір-
шів скомпонував Лисенко.
Уложили   словники,).

Сладенький —солодёнький.
Сладить —I) солодйти, солодж^, диш,

дйть ; {нем и б г о) —підсолб джувати ;

II) зладити, упорядкувати, змайстру-
вати що.

Сладкий —солбдкий; (с л ад к о) —сблод-
ко. Сладкое —солодке. Сладкий пирог

—соложёник, ка. Слаже, слаще —со-
лодше. Делаться слаще —солблпгати.

Сладковатость — солодкуватість, тости;
посолбдкість, кости. Сладковатый —

солодкуватий, иосолбдкий.
■Сладкогласие —милоголбсся; сея.

Сладкозвучный —милозв^чний.
Сладкоречивость —солодкомовство, ства.

Сладкоречивый —солодкомовиий.

Сладостный —солбдкий, ліобий (Люба
надія.   Любі   епбмипи).

Сладострастие —пбхіть, хоти; слаенбта,
ти; сласність, ности. Сладострастный
—похотлйвий, сласаий, ярлйвий (П о-

з: от лив а в йбго натура).

Сладость —солбдкість, кости; сблодість,
дости;  сблодь, ди; сблодощі, ів.

Слаживать, сладить,-ся — I) лагодиги,

джу, диш, дить; злагодиги, улагодити,

упорядкувати (Наснлуулагодив
цю справу); II) справлятися, спра-

витися з ким, чим (Ти з ним не

справится); III) умовлйтися, умб-
вигися, згбджуватися, згбдитися,
погбдитися (Вони погбдились
м і ж с о б б ю).

Слазить— I) злазити, жу, зиш, зить; ви-

лазити (В й л і з на гору. 3 л і з на

дерево); II) злізати (3 чужого

кони серед дороги злізь.
Злізь з гори).

Сламливать, сламывать, сломать, сло-

мить —I) зламувати, зламати, розламу-
вати, розломйти, розвалювати, розва-

лйти; П) перемагати, перемогай, ду-

жати, подужати (Не подужала

Пблыца Запорбжжя).
Сланец —лупёць, нця; лупбк, пка. Слан-

цовый —лупцёвий.
Сластена —ласій, ій; ласун, 'на; ласуха,

хи.

Сласти —ласощі, ів; сблодощі, ів; г лаго-
мйни, йн (А на т р ь о х х у р а х

великих всяікі лаіомйни:
с лйв и вагові, родзйнки, фй-
гитамаслйни).

Сластолюбец —лае#н, на; ласощохлйст,
ста; лагомйнець, нця; ласощолюб, ба.
Сластолюбивый —лйсий, лакомий, ла-

сощолюбний. Сластолюбие — лаком-

ство, ства; ласощолгобство, ства.

Слева —зліва, з лівого ббку.
След —слід, ду; (неясны й) —прбслі-

док,  дку;  (след ноги) —ступня, ні.
Следить —I) слідйти, джу, дйш, дйть;

робйгги слідй, натоптали, пчу, пчеш,

пче; П) птукатн сліду чийбго; (н а-
блюдать) — стёжити, стежкувати;

(итти по следа м) —слідкувати (Я
слідкував за ним гін двое);
Ш) (за кем, ч е м) —доглядати, на-
глядДти когб, що, назир&ти за чим,

пильнувати чбго ѵ пантрувати що (Д о-
глядай'дитйни. Назирай за

річами. Пильной хлбпця, бо
втечё. Пантруе, чи не бунту-
іоть).

Следование— I) прохід, ходу; перехід,
хбду; хід, ходу; II) наслідування, ння

кому в чбму. Следование поезда— рух
пбізда. По моим стопам следует —где
за мнбю. В работе следует за —своею
прадею наслідуе.

Следователь —слідчий, ого.
Следовательно —бтже, вихбдить, значить,

то,    цеб-то   і(0 т ж ё,    х о р 6 б у   ц ю
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трёба в в а ж а т и за причіпли-
в у.    В и х б д и т ь,    моя   правда.
Ц ё б-т о — м и р 6 д и ч і).

Следовать— I) (последовать) — іт;'і,
слідюуваяи  за, кіш,  ступали у  еліідй;
пітй за ким; II) наступати, наступи ги

за ким, чим  (По веені наступав

літо); Ш) наслідувати кому абб чо-

му, ітй -за кйм абб за чим; IV) (при-
читать с я) —налёжити,   налёжатисн
-ОМ е и і наложить щ с  20 і; а р б б-
в а н Ц і в). Следует, следовало —I) вп

ходить; II) слід, ірёба, повинно, нало-

жить, годиться, гоже.    Как следует —

як   слід,   як   треба,   як  годиться,   як

гоже.

Следом —слідом, слідкбм, иазирцем.

Следственный —слідчий  (матерійл).
Следствие— I) наслідок, дку; II) вйслід,

ду;   Ш)   (суд.) —слідство,   ства   над
ким.  Следствие  производить —чинйтіг,
перевбдити слідство. ж .

Следуемый —налёжний,    що    налёяпігь
кому.

Следующий —на'- т^пнип,   дальший,   та-
вйй.  Следующее —такё,  ось що   (Н а-

с т у л н и й р і к. Д а л ып а с т о р і Ji-

lt а ц і к а в і ш а б у д е. . 3 м і с т к н н-
ги такйй. Я тобі кажу 6сь-що.
На  це  він  сказав  ос ь-щ о).   На
следующий день —на другйй день. На
следующей    неделе —на    тім    тни?чі.
Он сказал следующее —він сказав ось
що.    Следующее заседание —наступив

засідання.
Слегаться, слежаться, слечься —злёя«ува-

тися,   злёжатися;    (мн о г о) —позляга-
тися. Слежавшийся —злежалий.

Слегка —злёгка, легенько, помалу, трохи
почасти, прихапцем, здалека.    Слегка
заболеть —приболіти.     Слегка    косну-

лись этого вопроса — це питания внрт-
шувалося почастн.

Слеза,    слезинка,    слезка — сльоза,    зй,
сльозйпа,  пи;   сльозйнка,  ки;  слізка,
ки; слізонька, ки.

Слезливость —плачлйвість,   вости.  Слез-
ливый —ллачлйвий, тонкосльбзий.

Слезник —слізнйця, ці.
Слезный — ]) слізний, сльозовші; II) рёв-

ний, нлачучий.
Слезотечение —слізотік, току.
Слепень   (н а с е к.)— сліпень, пня;   бвід,

оводу.

Слепец —сліпёць, пцб.
Слеповатость — недобалливість,    вости;

ігідсліпуватість, тости.
Слепой —сліпйй, тёмний, незрячий. Сле-

пая кишка—сліпа кишка. Слепо —слі-
по, бсліп.

Слепок —зліпок, пка; вйліпок, пка; вй-
тпск, ску;  відтиск, ску.

Слепорожденный —сліпйй з роду.

Слепота —сліпота, тй. '
Слесарить —слюсарюватн.

Слесарня —слюсарня, ні.
Слесарство —слюсарство, ства.

Слесарь —слюсар, ря;  холбдний коваль.

Слет— вйліт, ту; зліт, ту "(С о к о л 6 н ь-
ко та на в и лет і, козачёньк»
т а на в й і з д і).

Слетать, слететь,-ся —I) злітати,^ злетіти,
зніматися, знятися (3 н я л и, с я и о-
летілп. Злетів голуб до до лу);
II) злітатися, злртііися, позлітатися,
поназлітатися (И о н а з л і т а л о с ь
у с я к о г о птаства ей да силён-
н а); III) злітати, облітатп (У с і с а д й
о б лі та ли).

Слив, сливание —спад, ду; зливання,

ння.
Слива —слива, ви; славка, ки;.(одна) —

сливйна, ни. Слива венгерская —угбр-
ка, ки. Слива мелкоплодная —терно-

слива, кулька. Слива тернистая —тё-
рен, рну. Сливный —слпвбвий, слива-
ний.

Сливать, слить,-ся —зливати, злйти, зіл-
лю, зіллшн, зіллѳ; стбчувати, сточйтп:
(в с е) —позлнватіі, постбчувати (П о-
злпвав з усіх ча,рбк недб-
тгпткп); виливати. вйлиги, вйллю,
вйллещ (В н л и в а т и з колбдязяс
воду. Злив олово з ев и идём),
зливатися, злйтися (Д в і р 1 ч к я

злилйся).
Сливки —I) вершки, ів; сметанка, киг

П) злтшкн {позлйвані недопитки)..
Сливочный —сметанкэвий, з всршків.
Сливочное масло —сметанкове масло.

Слизень —слимав, ка; слизняк, ка.
Слизистый —елнзовйй, слизйстий, слизу-

ватий, клеюватий. Слизистая оболочка?
—слизийця, ці; слизова оболбка.

Слизь— слизбта, ти (Н е к 6 в а н и й
К І И Ь  б 0 1 т ь с я с л II з 6 т и).

Слипание —зліплювання, ння; зліплення,
ння.

Слипаться, слипнуться — злипатися,.

злйпнутися (С П І Л І _ В Й Ш Н І 3 л н-
п а ю т ь с я китятам и. С и а т и

х 6 ч е т ь з я, а ж б ч і з л и п а- .

ють с я).
Слитие —злиття, ття; зливання. ння.
Слитный —сиолучений.  Слитное  предло-

жение —сполучене  рёчення.  Слитно—
вк^тіі, разом.

Слиток —влйвок,   вка   (Золота   з л й-
в о к). Слитковый — злйвковий.

Сличать —рівнятя, порівнювати, звіряти.
Сличение —порівнання, ння; порівнювая-
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ня, пня. Сличительный —порівнаяь-
шііі. Сличительная ведомость —порів-
нальна відомість, мости.

Слишком 1—надто, западно, через край,
через міру Щ.,р вже западет о с о-

л 6 д к и й б у д е).
Слияние —I) спо лучения, пня; злиттл,

и я; II) зливання, ння (вод ы, р е-
ч е к).

Словарь —словник, ка.
Словесность —словёсністъ, ности. Словес-

ное сообщение —словёсне повідомлен-
ня (Не писана словосність
л а р 6 д у у к р а і н с ь к о г и). Словес-
ный— словёснип. Словесно —словесно,
на словах.

Словечко —слівцё, ця; словечко, чка

(Hi словечка, ані пари з уст).
Словно —мов, нембв, паче, неначе. Словно

как бы —немов-бн, ші.чс-6, неначе-б-то,
мбв-тхь/к,

Слоцо —слово, ва. К слову— до " речи.
Исполнить слово —справдйти слово.
Не устоять в слове —не додёржати
слива, не дотрймати слова.

Словйлитня —словолитня, ні.
Словообразование —словотворення,   ння.
Словоохотливость —балаклйвість,    вости.
Словоохотливый — балаклйвий,' балаку-

чий.
Словопрение —днскусія,    i'i;    суперёчка,

ЧКИ-
Словопроизводный —СІІОВОВИвбдНИЙ, сло-

вотвбрчий.
Словопроизводство — слововйвід,   воду;

словотвір, твбру.
Словотолкование —пояснения слів, слово-

пояспення, ння.
Словосочинение —словолад, ду; складня,

ні.
Словоударение —наголос, су.

Слог —I)  склад,  ду  (іВ с л и в і ц ь о м у
два склад и); II) стиль, лю; склад

. мбви;    спосіб    вйразу     (Розказав
нам про дот. таким складом,
як н і б и ми б у л в н е в ч ё и і се-

лян п).
Слоеное тесто —листковё тісто.
Сложение —I)   складання,  пня   (О к л а-

д а н н я дров у с т 6 с и); (а р и ф м.)
—додавання, ння; II) склад, ду; ста-

Тіура, рж; будбва тіла; III) компонуван-
ня. пня і г рі')пгів. музйчн, твбрів).

Сложность —складність,  ности.  В  слож-

ности —разом, гуртом, огулом. Все это
в сложности мало значит —все не ра-

зом мало значить, важить.

Сложный— складний. Сложный вопрос-

складне питания (справа).
Слоение (гор.) —верствуваиня, ння.

-Слой —I) шар, ру; верства, вй;  (в е р х-

н и й) —верхнак, ка; (у дерева

около ко р ы) —оболонь, ни; II.)
%і лука) —лустка, ки; лусточка, чки.

Слой грязи на теле —леи, лену.
Слоистый —лусткйй, верствований.
Слом, сломка —злім, злому; злам, зламу;

зламання, ння (Продали к о м 6 р у

на з л і м).
Слонить, заслонить —заступати, заступй-

ти (Хмари с 6 н пі е заступили).
Заслонить свет—застувати (О д і и д и

від вікна, б о з а с т у е ш).
Слоняться —блукати. тшштиея, снувати,

юновигати, вёпгтатпея і(Н ішбв ,ка-

ізак ни н А.го;чп с ь ©Bjora кон/і
шукаіочи. Блукае по світу.
Всіоди вѳпітаетесь, а нічого
не j> о зі знаете. А сестра вже

й п о з :д о р о в і л а, вже й по яаті
сн о в ига е).

Слуга —I) служнйк, ка; наймит, та; II)
слуга, гй. Ваш покорный слуга —тотб-
ВИЙ   ДО   ПбСД\Г.

Служанка —служнйця, ці; наймичка,
чки; служёбка, ки; служёбниця, ці
(Коло н ё і л а к с I і с л у ж ё б к и
ходить. Залишав тільки д в а-
цятьбх - с л у ж. 6 б н и ц ь коло

себе).
Служащий —I) служббвень, вця; II) слу-

жащий (Служащий х л і б д б-
б р п it,   та   т і л ь к и   в п м о в н и й).

Слѵжба—служба, би; обов'язок, зіку;

уряд, ду; посада, ли; найми, ів (іМій
обо в'й з о к т а к й й —д оглядати

дітёй. Пос^ада мой нелегка.
Сестра моя звікувала в наіі-
м а х). Служба пути —служба кбліі.
Служба тяги —служба тяги. Служба
сборов —служба збору, і'в.' Служба те-
леграфа —служба телеграфу. Служба
материальная — слуясба матері&льна.
Служба эксплоатации —служба експло-
атаціі. Служба связи и электротехники
—служба -звязку та електротохніки.

Службы —господарське будування.
Служебный — службовий (Такйй

службовий звйчай наш ко-

зацький). Служебный поезд —слувя-
бовий пбізд.

Служилый —служйвий (Ой в и, к о з а-

ч ё іі ь к и, в и с л у ж й в і і„ ч и не

б а ч и л и  братика  м о г о).
Служитель,-ница —служнйк, ка; служ-

нйця, ці. Служительский —служнйць-
кий.

Служить —I) служйти за кбго, за тцо
(О л у ж й гг ь за п о к о і в к у. В і н

с л $ ж іг т ь за б у х г а л ь т е р а);
II) (службу церковну ю) —пра-

вит, одправити; III) в пригоді бути,



Слух

ст&тп, здаватися, придаватися, здати- |
ся,   придатися,   відбувіти    (Я   вам
ноже   ще   не   раз   у   пригбді
буду.   Т 6 р < а   вся  в  латках,   а
аамість   ремінця   відбувала
м о т уз к а).

Слух— I) (у к о г о)— слух, ху; II) чутка,
ки;   иоголбска,   ски   (Пішла. так а
чутка по се л і, ні о Мотр иного
ч о л о в 1 к а     вбито     на     в і й ні.
Слухом   нікбли   не   с ли хан о
та й видом ніколн не видано).

Слуховой— слуховйн. Сл. труба, ел. ро-
жок— говірна труба, слухавка, ки.

Случай— вйпадок,    дку.    В    противном
случае —а коли ні, в противному разі,
а то. На случай —на вйпадок. По слу-
чаю — з  нагбди чого,  з  приводу чбго.
Удобный случай —добра нагбда. Поль-
зоваться    случаем— користуватнея    з

нагбди.
Случайность— випадкбвістъ, вости. Слу-

чайный — випадкбвий, несподіваний.
Случайно —вйпадком, випадкбво.

"Случать,   случить— припускали,   припу-

стйти.
Случаться, случиться— I) траплятися,

трапитися, випад&ти, вйпасти, става-
тися, статнея. Мне не случалось— не
випадало. Может случиться, что—
мбже бути, що. Что случилось с ним—
що сталось з ним; II) скоітися (Такё
с к 6 1 л о с я, що й розказувати
с 6 р о м. II а тому тііжні і в е с і л-
л >'і с к 6 і л о с я).

Случка— злучання, ння; парування, ння;
спуск, ску; припуск, ску.

Слушатель,-ница— слухач, ча; чка, яки.
Слушать,-ся; послушать,-ся —слухати, ся;

посшухати,    ся;      (повиноваться
кому) —слухати   кото;    (быть   и о-
с л уш н ы м)— слухняним бути.

Слыть,  прослыть —славитпея, вславитп-
ся.   Слыть   богатым,   слыть   умным —
славитися багатим, розумним.

Слыханный — чуваний.   Слыханное ли
дело —чи не чувано, чп це видано, чи
ви чуди такё, чи ви бачили такё.

Слыхать— чути,    чуваш.     Чуять— чути
(К л ё к і т о р л А ч и и з-п і д х м а р и
чути   А що  у  вас  чуватидб-
брого?).                    .

Слышать, услышать —чутп, чувати, вчу-
вати, почути. Слышать нехорошо —

недочуватп. Он плохо слышит —він не-

дочувае.

Слышно —чути, чутно, чув&ти. Что слыш-
но— що чути, чувати. Слышнее— чут-

ніш, чутніше.
Слюбливаться, слюбляться, слюбиться—

кохатися,    закбхуватися,   закохатися,

Смекать

нокохатнея, подббатнея,   сподобатися„
улодббатнея      (Уподббав     с о б f
сироту без р 6 д у) .

Слюда— слюда,  да; лосняк, ка;  лищак,.
ка;  кам'янё  сёрце.   Слюдистый— слю-
дйстий,   лоснякуватий,   лищакуватий.
Слюдяной —слюдянйй, лоснякбвий, ли-
щакбвий.

Слюна, слюнка— слипа, ни;  слйнка, ки.
Слинявый— слйнявнй.
Слякоть —сльота, тй; мокв&, вй.
Смазка— I)     (и р о ц е с с)—ишаруваняя,.

ння; мащення, ння; II) (материал)
—шмарояйдло, ла; мастйло, ла. Сма-
зочные  вещества— нтмаровйла,  масти-
ла, мастйво.

Смазливый — гарнёнький,   вродливень-
кий, гбжий  (О й, с и н у м і й г 6 ж и й,
жен й с я,   неббже.   Не   родись
багатнй та вроддйвнй, ^а ро-
дись при долі та щасливий).

Смазчик —мастильник, ка; мазій, ія.
Смазывание— мащення, ння; шмаруван-

ня, ння.
Смазывать, смазать— мастити, шмарува-

тн,   помастйтп,   вймастити,   пашмару-
вати, вйшмарувати. Смазывать жиром - .

—смальцювати, насмалыцовати.
Смаковать, посмаковать— смакувати, по-

смакувати.   (В   тім  пани  б раку-
ют ь,   в   чім   уббгі/і   смакуют ь-
Не роземакував чи добре, чи
поган е. Поважна розмбва ій
с м а к у е).

Сманивать, сманить— I) змашовати, зма-
іпітн,   зиаджуватп,   знадити,  принад-
жуватп,    прпнадпти      (При на див
п е ре и с л і в   та   л  накрив   с і т-
кою); II) перемашовати, переманити,
перенадокувати,     перенадити      (В і я
переманив наймита до себе).

Смарагд  (к а м.)— смарагд, да.
Смахивать,     смахнуть— I)     змахувати,

змахатп; (в с е)— позмахуватп; II) сти-
нати, стяти, зітну, зітнёш, зітнё; зру-
батп; III) вдавати, похбдити на кого^
скидатися на кого, вдаватися в кого.

Смежать,  смежиться— стуляти, стулити,
-склёпитя, плю, пнш, пить (С о и т я ж-
кий мені стул я е 6ч і. Склеп и-
л и с я к а р і о ч і і у с т о и ь к а м о і).

Смежник— поміжиик, ка; суміжник, ка.
Смежность —суміжність,  ности;    поміж-

ність, ности. Смежный— суміжний, по-
міжнйй. Смежно— суміжно, суміж, по-

міжно.
Смекать, смекнуть— догадуватися, дога-

дати, ся; домйслюватися, домйслитися
(А   матуся  догадалась,  чбму
нитка   не   с у к а л а с ь.   На   еле
не вчй, і сам догадаетъея).
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Смелость —сміливість, вости. Смелый—
сміливий. Смелее делаться, сделаться

—сміліти, смілішати, посмілішати.
Смельчак —смілёць, льдя; небій, боя

(I н е б б я вовкй і д яі т ь).
Смена —зміна, ни; заміпа, ни. ■ Смена

земли —рука, зміна (.Ой тому бар-
в 1 н о ч к у нема щ в I т у, з м I н и).
Смена рельсов сплошная —пбспілыіа
зміяа рёйок. Сменный —змінний. Сме-
ковеховець —перекінчик, ка.

Сменивать, сменять, сменить,-ся —I) мі-

няти, помінйти (П о м і н я в ш й л о н а

мйдо); II) змінягги, змінйти, перемі-
няти, перемінйги, скидати, скйнути,
заступали, заступйги (Перемінйв
у п р а в іі т е л яг, та й и о в к й не

к р а щ е. В і и заступив м е н 6).
Смеркаться, смеркнуться (безлич.) —

сутеніти, сутеніе; смеркали, смеркае;
иорутенітн, смеркну тд (I світае, і
с мер к а ѳ —д е н ь во ж и іі м и и а е,

Вхатітіль к н щопосутеніло).
Смертоубийственный —душогубний, за-

бійник. Смертоубийство —душогубство,
ства; забійство, ства.

Смерть —смерть, ти; (а к т.) —умёрлиип,
ин. Осуждать на смерть —на смерть,
на зпубу судйти. По смерть —до смер-
ти, повік (,Т о г 6 щ а с т я п о в і к не

з а б у д е ш). При смерти —на ббжій
дорбзі, бути на вмёрті. Смерть скоро-
постижная —нагла смерть. Мнимая
смерть —завмертя. Смертный —смёрт-
ний. Смертный грех —гріх смертёль-
ний. Смертная казнь —кара смертна,
кара на горло. Смертный приговор —

бсун на смерть. Повальная смерть —

мор, ру;  (о живот п.) —дох, ху.
Смерч —смерч, ча.

Смесь —мішанйна, ни; (зерна, ржи it

пшениц ы) —суржик, ка; (муки с

г л и н о й) —піспа, пбспа; (х и м.) —су-

мин, піи; амальгама, ми. Смесь меха-
ническая —механічна суміш. Замеша-
тельство —мішанйна, ни.

Смета —кошторис, су; обрахунок, нку.

Смету составлять —складати коштбри-
са. Сметный —коштбрисний. Смета
предположения —кошторис припущен-

ня. Сметные ассигнования —коштбрис-
ні, обрахункбві асигнування.

Сметливость —вгадливість вости; догад-

ливість, вости; спрйтністъ, ности (Д о

цьбго діла треба спрйтноі
л ю дин п. Догадливий зразу
с к а ж е в ч 6 м у р і ч). Сметливый —

спрйтний, вгадливий, догадливий,
тямкйй, проміткий. Сметка —спрйт-
ність, ности; дога.дливість, вости.

Сметывать, сметать —I) скидати, скида-

ти, поскидати (Поскидали сіно
в стогй); 11) змётувати, зметати,-ри-

гуватп, заригувати (Опечатку за-

ригу й,  а то ді шіиіі).
Сметь, посметь —сміти, посмітн, важити-

ся, наважитися (Ніяк не насмію
підійтп до п ёіі. На дівчину
д и в и т и с я  не  в а ж у с ь).

Смех —сміііх, ху; пбсміж, ху;смішки, шок;

(сильный) —рёгіт, готу; "ретотання,

пня; (тихонький) — хихйкання,'
ння; (м ноги х) —сміхотіш; ні; регот-

ня, ні. Поднимать на смех —на сміх
піднімати, на кпи брати.

Смешанный —змішаний, мішанпй.
Смешение —I) (п р о ц е с с) —змішування,

ння; змішання, ння; змішка, ки; II)
(готовое соодинени е) —мішаніі-
па, ни.

Смешивать, смешать —I) змішувати, змі-
шати, помішати, позмішувати. Сме-
шанно —мішма, пбміш.

Смешливый —смішлйвий, сміхун, на;
сміхуха, хи; (очен ь) —дуриосміх, ха

(Давно я не бачив такбго
смішлйвого   чоловіка).

Смешной —смішний, чуднни, кумёдний,
чудернацький. Смешно— смішно, ку-

мёдно.
Смещать, сместить —скидати, скйнути,

усув&ти, усунути, зміняти, змінйти,
зсаджувати, зсадйтн.

Смещение —I) скйнения, ння; усунення,

ння; II) (о р г а и а т е л а) —поруха, хи.

Смеяться — I) смійтися; (о ч е н ь) —рь-

готатися; (т и х о) —хихйкати; II) смія-
тися, насміхатися   над ким, чим.

Смиловаться, смилостивиться, смилосер-

доваться —змйлуватися, зглянутися,

змилосёрдитися, джуся, дишся (Лі>
Я и добрі, згллньтеся на моё
горе.  3 м й л у й с я  надо  мною).

Смирение— покора, ри; покірливістъ, во-
сти; смйрність, ности.

Смиренник—смйрний, плохйй, плоху-

та, ти.
Смиренность —покірлнвість, вости; ла-

гідність, ности.
Смиритель,-ница —усмиритель, ля; лька,

ки; ускромйтель, ля; лька, ки.
Смирительный —смирении, ускромл 'по-

чий.
Смирность —смйрність, ности; сумйр-

ність, ности; спокійністъ, ности. Смир-
ный —смйрний, сумйрнпй, тйхий^ ла-

гідний, спокійний. Смирно —смирно,
тихо, спокійно.

Смирять, смирить —усмнряти, усмирйти,
ускромлнти, ускромити, бёркати, при-
боркати, вгамбвуватн, вгамувати (П р и-

ббркали добре шляхту.  Вга-
24
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м у й т е,   мам»,   д і т ё й. _. П р и б б р-
кали   яничари   орлят   Укра-
іни).

Смогать, смочь —могги, змогти, жу, жеш,
же; здоліти, здолати (Я так жйти
не здолію далі).

Смоква— фига,     ги;     (вяленая) —ін-
жйр, ру.

Смоковница —фйгове дерево.
Смола-Осмола,   ли;    (бела я)— живиця,

ці; (для с м а з к и) —коломазь, зи.
Смолоду —замолоду, за молодйіх ліі.
Смолопромышленник —смоляр,  ра;  смо-

лопромислбвець ѵ вця.
Смолевой —смолений, смолянйй.
Смоление— смоління,  ння.
Смолильщик —смоляр,    pa;     шмаровіз,

воза.
%•               Смолистость —смолйстість,   стости.  Смо-

лйстий, смолкши.
Смолить —смолйти, шмарувати.
Смоловарня —смолокурня, ні; смолярня,

ні; дігтярня, ні.                       ,           , I
Смолотить —змолотйти,   вмолотити,   ш-\

молотити;   (и е м н о г о)— підмололити j
Сморкать,-ся; сморкнуть,-ся —сякати, ся;

висякати, ся.
Смородина   (красная) —порічки,   чок;

червбні;   (черна я)— порічки    чбрні;
сморбдина,  ни.   Смородинный— поріч-
кбвий, сморбдиновий.

Сморщивать,     сморщить,-ся— змбрщува-
ти,  ся;  вмбрщити,  ся;  наморщувати,
ся;    наморщили,    ся;    брижипи,    ся;
зібрижйтися;   (окончательно)   —

поэморщувати,      ся     (Згбрбився,
зморщився, щейзажурйвся).

Смотаться— проциядрити, перевестйся
на злйдні.

Смотр —огляд, ду; перегляд, ду.
Смотреть,-ся— I) дивйтися, глядіти, спо-

глядати; (сердит о)— зйркати, ви-
звіритися на кого, що; II) глящіггн, до-
глядати, наглядати, пильнуватя за
ким, чим. Смотреть за детьми— догля-
даги дітёй. Смотреть за домом —нагля-
дати за хатою; III) оглядати, озирали.
Смотри-ка— дивись пак, дивись ли-
шёнь. Того и смотри— так і яедй, так 1
сподівайся. Не смотря на то, что— дар-
ма, не вважаючи на те.

Смотреться — дивйтися, вицивлятися
(Тільки й зііаё, що видивля-
еться на мене).

Смотрины —оглядиии, дин.
Смотритель —доглядач, ча. Смотритель

зданий— доглядач ^будйнків. Смотри-
тель склада —доглядач складу. Смо-
тритель колесного парка— доглядач

холісного парку..
Смошенничать— зшахрувати..

Смрад— смбрід,   роду.   Смрадный —смер-
дібчий,  смородлйвий.

Смрадность —смердючість,    чости;    смо-
родлйвість, вости.  .

Смуглый —смаглий,  смуглий.   Смуглова-
тый —ісмуглявий, темнэвйдий.

Смугляк, смуглянка^-смагляк, ка; смаг-
лянка, ки;   смуглявка, ки;   чорнявка,
ки; чорнуха, хи.

Смудрить — змудрували,      схптрували,
змайструвати що.

Смута— заколот, лоту; розрух, руху.
Омутитель.-ніица —баламута, та; -ка, ки;

колотнйк, 'ка; ця, ці.
Смутничать —каламутити,      баламутити,

колотили, чу; тиш.
Смутный —I)    неспокійний,    тривбжний

(Неспокі.йний  час  тепёи);  II)
бунтівлйвий, бурхлйвий; III) неясний,
невиразний.    Смутно— I)   неепокійно,
тривбжно;  II)  бурхлиіво;  ІІГ)  неясно,
невиразно. Смутно видно кругом —не-
виразно видно навкругй.

Смущать,      смутиться —I)    каламутити,
скаламутити,     колотили,    сколотйти,
бентёжити.    збентёяшти,    тривбжити,
стривожити (I нас ловяё бентё-
жить   Наливай.  Каламутить
тільки народ ев оі ми брехня-
ми);  II) мішатися, змішатися, бентё-
житися,   збентёжитися,   тривбжитися,
стривбяотгися.

Смущение— I) замішання, ння (Він а ж
почервонів   од   замішання);
II) сум'яггнй, ні; колотнёча, чі; розрух,
ху (А тут вже розрух зроб^ив-

■ ся:    шукають   т і і    молодиці,"
порозбіга лися   скрізь.   та   й
н а й ш л й у ж й т і).

Смывание —змивання, ння.
Смывать, смыть, -ся— змиватн, ся; змити,

ся.
Смыкать^І) звбдити, джіу, диш; звѳсти,

склепляти, склёпити, стуляти, стули-
ти   (Стулйла губи.   Склёпити
бчі.  Тільки звед5' очйма —за-
раз і сниться він).

Смысл— I)    розуміння,    ння;    значшня,
ння; рапія, іі; толок, ку. В каком смы-
сле —в яжому розумінні. Собственный
прямой    смысл— властйве     еначіння.
Есть-ли  смысл  говорить об этом— чи
е рація балакати про не, та й що тол-
ку е того;  И)  рбзум,  му; глузд,  ду;
тяма, ми (В цім не мае глузд у).
Здравый  смысл— здоровий рбзум.

Смыслить —тямити, млю, миш, мить; ро-
зуміти.   Смыслить в чем— розумітися
на чбму (Янакбняхрозуміюсь).

Смыслящий— тямучий, тямущий.
Смычок— лучбк, чка: смичо-к, чка.
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Смычка —стик, у; звязбк. зюу; еднання,

ння. Смычка с селом —еднання {стик)
з селбм.

Смышленность —тямучість, чости. Смыш-
леный—тямкйй, тямущлй.

Смягчать, смягчить —м'якнгити, м'якша-
.ти, змягчити, пом'якщйти, пом'як-
шаги.

Смягчение —зм'якшення, ння; зм'ягчен-
ня, ння.

Смятение —I) замішання, ння; сум'яшня,
ні; веремія, міі; сполох, ху; переполох,

ху; II) колотнёча, чі; розрух, ху. При-
водить в смятение —колотйтп, підніма-
ти сполох.

Снабжать, снабдить —постачати кому

що, посталити, доставлятп, доставит.

Снабжение —поетачання, ння кому чогб.
Снадобье —I) начинка, ки; приправа, ви

(П и р і г з начинкою); II) зілля,
для; ліки, ів; заправа лікарська.

Снаружи —збкола, знадвбру, звёрху.
Снаряд- (набор, инструментов,

приспособление)^ — начиная,
ння; справа, ви; .справйлля, лля; прй-
стрій,' роюУ прйлад, ду; II) (в о е н-

н ы й) —набій, бю; наббі, лв.

Снаряжать, "снарядить — споряджати,

спорядйги, лаштувати, рихтувати, вй-
рихтувати, рихтуватися, впряжати,

вйряднти, виправл&ги, вйправитн,
опоряджати, опорядйги; (много) —

поспорядягати, поналаштбвувати, по-

нарихтбвувати. Снаряженный —спо-

ряджений, вйряджений.
Снаряжение —спорядження, ння; лашту-

вання, ння; (предметы) —ряда, ди;

знарйщдя, ддя; наряд, ду (К і н ь у

н а р й д і).
Сначала —спёршу, спочатку, зразу, на-

самперед, попёрёду (Зразу я не

зрозумів, апбтім вже. Насам-
перед ти про батька розка-

жй нам. Спочатку б улб пога-

но, а згбдом повращало).
Снег —сніг, гу. Выпал не большой снег

—упала порбшня; припорошило.
Снежный занос —замёт, ту. Снежная
зима —заббіста, замётиста зима.

Снегоочиститель —сніговідкйдач, ча.

Снедать —згрйзти, супгйти, , в'ялйги.
Грусть снедает его —журба сушить
йогб. ^Снедаться горестью —сбхнути з

журби, з печали.

Снедь —істивнё, ого; наідок, дку; іжа,
жі. Снедный —істивнйй.

Снизу —знйзу, зі спбду, з-під спбду.^
Снижать, снизить —I) знйжувати, зшізи-

ти, обнйжувати, обнйзити; II) спу ека-

ли, спустйти.
Снижение   (цен) —I)   обнажения,   ння;

II)      (а в и о а и и а р а т а) —спускания,
ння.

Снимание —здіймання, ння; знімання,
ння;  (шкур ы) —білування, ння.     ;

Снимать, снять,-ся —I) здіймати, здійня-
ти, знімати, зняти що з чбго; (одеж-
ду) —скидати, скйнути; (обувь) —

роззувати, розаути; (шкур у) —обди-
рали, обідрати, білувати, оббілувати,
оббирати, обібрати, облунлювати, об-
лупили; (пен у) —знімати, шумовйн-
ня^ шумовйну; (х л е б) —збирати, за-
брали і(хліб); II) (в наем) — найна-
ти,   , найнйти    (приміщення,    напр ) ;

III)    фотографувати, сфотографувати;
(снимать ила н)— планувати, спла-

нбвувати, взяли на себе що; (снять
копию) —копіювати, скопіювати; IV)
■(снимать и а р я д) —взЛтн на себе
що.

Снимка —здіймання, ння.

Снимок —знімок, мка; список, ска; кб-
пія, іі; фотографія, іі.

Снискивать, снискать —заробляти, заро-
бйли; набути, придбати що. Снискать
славу —зажили слави. Снискать лю-

бовь —набути люббви.
Снисходительность —вибачлйвість, вости;

поблаясливісль, вости; иологкістъ, ко-

сти; ласкавість, вости. Снисходитель-
ный —вибачлйвий, поблажливий, ви-
бачний, ласканий. Снисходительно —

вибачлцво,  ласкаво,  поблажливо.
Снова —знов,  знбву,  ізнбву,  паново.
Сновать,-ся — 1)    сяовигати,    вёшггалися,

снувати   (Цілий   день  с н у в а л а

по-під віконню); II) снувати, на-
-лладати основу (Сьогбдні снува-
ла п о л о т н б).

Сноп —сніп, снопа.

Сносить, снесть —I) знбсити, знестй, по-

знбсити, однбсити, однеств (О д н е-

сй татові обідати. Познбси-
ли на вечірку всьогб); II) пе-

ренбсити, перенести, стёрпіти, вйтер
ггіти (Перенесла тяжко горе

о ц я жінка. Не этёрпів він
цьбго); Ш) (в картах) —скидати,

скйнути; IV) (о ветре, воде) —зри-
вали, зірвати; знбсити, знестй. Сне-
сти в расход —списали на вид&тки.

Сноситься —знбситися, м&ти знбсини;
(письмам и) —листуватися, эсила-
тися (Почали вони з крймсь-
ким  ханом  зсилатися).

Сношение— знбсини, син; стосунки, ків.
Снятие —здіймання, ння; знімання, ння

(Бережно зияв я з вар с тала

основу).
Собака, собачка— собака, ки (м. р.) (М і й

в о б & в а  краший   за   вашего);
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собачка, чки. Борзая собака —хірт,

хорта; (с а м к а) —хортяця, іц. Буль-
дог собака —:британ, на. Гончая соба-

чка — гончак, ка; гон іа, чоі. Лягавая
"собака —вйжел, ла. Комнатная собака
(болонка) —саща, ати. Мопс —м$-
цик, ка. Собака овчарка —чабанка, кн.

Собачка (у р у ж ь я) —язичок, чка; рух-

ня, иі; цінгель, гля.

Собеседование —розмбва, ви;  бёсіда, дп.

Собеседовать —розмовляти, бесідувати,
мати розмбву,  бёсіду з ким.

Собирание — з іираиня.; пія: зоір, зббру,
ладнання, ння. Собирание фруктов —

збирання. садовинй. Собирание в до-

рогу —ладнання в дорогу ._

Собиратель,-ка —эбирач, ча; збирачка,
чки.

Собирательный —збірний, зборовйи. Со-
бирательное  имя —збірне Ы'к.

Собирать —збирати; (маши и у) —скла-

дами; (приготовлять) —лагодити,

дясу, диш; (люде й) —скликали; (в
дорог у)— виряжати, вйрядитн.

Собл-зн —епоісуса, си; звіба, би; лихйй
приклад, ду.

Соблазнительность —спокусливісль, во-

сти; звабність, ности; знадність, но-

сти. _ Соблазнительный —спо№ ' сливий,
спокусний, звабний, знадний, залас-
ний.'

Соблазнитель —спок^сник, ка. ,

Соблазнять, соблазнить,-ся —спокушати,

ся; спокусйти, ся; знаджуватн, ся;

знадйти, ся; зводити, звёсти кого чим.
Соблюдать, соблюсти —додёржувати, до-

дёрясати чбго, викбнувати, вйконати
що (В і н додержав- слова. В і и
в и ' і іі .) в   \  ■ і   ф о.  м а л ьн о с т і).

Соблюдение —додёржанпя, ння; додёр-
жування, ння; виконання, ння чбго.
С соблюдением правил —додёржую-
чись привил.

Соболезнование— уболівання, ння; жа-
леть, лости; жалощі, ів (I с ё р ц е м
батьківським над людьми
в б о л і в а ю).

Соболезновать —вболівати над чим, яса-

літи, жалкувати, жалувати, вислбвлю-
вати жаль.

Собрание —зббри, ів. Общ. собрание —за-

гальні зббри. Собр. законов, сочине-

ний и т. п.—збірка, ки.

Со^іу^мник up    "т  - ■■■-,   ка; ця, ці.
Собственно —власне, с&ме.
Собственноручный —власнор^чний,     ру-

кою власного. Собственноручно —влас-

норѵчно.

Собственность —власність, ности. Недви-
Ж'"'                           '__'■!■■.'-       Т'-.       НО-

СТИ. Собственный —I) власний. По соб-

ственному желанию —своею волею, са-

мохіть; II) ріднпй (Рідна рука

моя).
Событие —подія, Іі; прпгбда, ди; вйпа-

док, дку. Событие смешное —чуда-

СІЯ,  1і.
Совершать, совершить,-ся —робйти, ся;

зробйти, ся; діяти, ся; сподіяти, ся;

чинйти, учинйти, учиняли. Совершить
сделку —складати угоду. Совершилось
—скбілося, сталося. Совершаться —

відбуватися.
Совершенно, ^(вполне) —цілкбм, збв-

сім, геть чисто. Совершенно так —так

саме, збвсім так, самісінько так. Со-
вершенно такой —такйй самий, самі-
сінький.

Совершеннолетие —повноліття, тля. До-
стигнуть совершеннолетия —на стану

стати, дійтй пбвних літ. Совершенно-
летний —повнолітній, дорбслий.

Совершенный —доскопалий, доскональ-

ний, довершений, докбнаний.
Совершенство —доокопалість, лости; до-

вёршепість, ности.^ В совершенстве —

досконало, досконально.

Совершенствовать —удосвоналювати, по-

ліпшувати.
Совестливо, совестно —сумлінно.
Совесть —сумління, ння.

СоЕет —I) р&да, порада; II) (с о б_р.) —ра-
да;  III)   (сове щ а ни с) —парада

Совет —I) р&да, ди; порада, ди. Совет
Народных Комиссаров —Рада Нарбд-
ніх Комісатйв; (помощь) —рада, по-

рада. Совет держать —раду радити
(Чи там раду рад ять, як на
т$рка в с тати).

Советизм —радянство, ства.

Советование —раяння, ння.

Советовать, посоветовать — радити,, рад-

жу, радиш кого, ком^ чим, кому що:

рпятн. раю, расы, рае; порадати, по-

раяти (По радь мене як рідно-
г о брата. Й о м у на в і д х і д

добру раду  радить).
Советский —рацянський. Советский строй

—радянський лад.

Советник,-ца —порадник, ка; ця, ці; до-

рацнйк; ка; (член посольства,
совет а) —раднпк, ка. Советчик —до-

ра'дпик;  (и а плохое) — злорадець,

ДЦЯ.

Совещание —нарада, ди. Совещательный
—дорадчий, дорадний. С совещатель-
ным голосом —з дорадчим гблосом.

Совещаться —радйтися, раджуся, ра-

дишся; раду радити.

Совзнаки —радзнаки, ів.
Совладать, совладеть —здоліти, вдолати;
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змогтй, здужати, подуягати (Не з д о-

лаю  зі своім горем).
Совладелец, -ица — співвласник, ника;

ниця, ці. Соучастник в предприятии

—спілыіик у підпривмстві;
Совладетель —співволбдар, ря.

Совместитель,-ница —сумісник, ка; ця,

ці; семидільнив, ка; ця, ці.
Совместность —сумісність, ности-. Сов-

местный —сумісний. Совместно —вву-

пі, сук/упко, спільно, разом, огулом,
гуртом.

Совмещение —I) уміщення, ння; (одно-
го а д р у г и м) —ополчения, ння;

сполука, ви; погбдясення, ння (П о-

г_6 д ж е и и яі наших і н г е р ё) с і в

тут м о ж л й в е. С п о л у ч е н н я в

•одній люди ні одіб ности до
дирнгё^нтства з талантом

композитора не часто б у -

в а. в); II) суміспицтво, цтва. Совмести-
тельство по службе —суміенипггво па

посаді.
Совнарком—Раднаркбм, му.

Совокупно —вк^пі, сукуяно.
Совокупность —сукупність, ности.

Совоспитание —співвиховання^    ння.
Совоспитанник,-ца —співвпховапець, иця.

Совпадать, совпасть —збігатися, збігти-
ся, нршіадатп, припасли (Наші і н-

т е р о с и з б і г а ю т ь с я тут. -Свя-
та припали в т о it день, щ о ми

виіясджали  з  села).
Совпадающий —збіжігйй.
Совпадение —збіг, гу; вйпадок, дку;

(м а т.) —стикання,   ння.

Современник —сучасник,, ка.

Современность —сучаснісгь, ности. Со-
временный —сучасний; (тенереш-
н и й) —сьогочасниіі ; (л о г д а ш и и и)
—тогочасний.

Совсем —збвсім, чисто, геть чисто, ціл-
вбм, притьмбм. Совсем одинаковый —

однаковісінький. Совсем ч здоровый —

здоровісінький.
Совстроительство —радбудівшіцгво, ва.

Совхоз — раДігбсп, пу.
Согбенный —зігнутий, похйлий, похйле-

ний, згбрблений.
Соігласие^-згцда, ди. Из'явить согласие —

д&ти згбду.
Согласность —згідністъ, ности.
Согласный —I) згідний, ладний (Згід-

ний, ладен ц.е зробыти); Ж)
відиовідний, огоднпй. Согласный (о
чем) — відповіпний до чого; III)
(г р а м.) —прйголбсний. Согласен —згб-
да, добре, гаразд.

Согласно —I) в лад, згідно (С п і в а ю т ь
в лад); II) в згбді, в дббрій згбді
(Братй   живі'ть   у    згбді); ІШ)

згідно з чим (3 г і д и о з п а к а з о м

прпзначаеться на посаду ді-
л овб да).

Согласование —ногодженпя, ння.

Согласованность —погбдясеність, иости.

Согласовывать — погбдягувати, дя«ук>,
джуеш, джуе.

Соглашатель —угодбвець, вця. Соглаша-
тельский —угодбвськип.

Соглашать, согласить,-ся I) (уел о-

виться, договоритьс я) —згбд-
ягувати, ся; згодитп, ся; погбдясуватн,
ся; погбдитн, ся; еднати, ся; поедпа-

ти, ся' (П о е д н а л и робітнива.
Згбдили підвбду, щоб одвез-

тй рочі); II) (соглашаться) —

згбджуватися, згбдптися (Я з г б д-

жуюсь і т й з вам и). Соглашаться
с чьим мнением —приставали на чин)
гадку, думку. Согласиться между со-

бою —погбдитися, поеднатися, змбви-
тися.

Соглашение —порозуміиня, ння; згбда,
ди. По. соглашении —порозумівшпсь. По
соглашению —за згбдою. Войти в со-
глашение —порозумітися_,  поеднатися.

Согражданин —співгромадяпия, на.

Согревательный, согревающий — огрі-
вальний.

Согревать, согреться —огрівати, огріти,
зігрівати, зігріти, ся (С 6 и ц е к а ж е:
я з і й д $-, твоіх синів обігрію).

Сода —сода, ди. Сода каустическая—

кавстйчна сода. Содовый —сбдовий
(Об дова вода).

Содействие —пбміч, мочи; підмбга, ги;
допомбга, ги; (благоприятство-
вав: и е) —сприяння, ння.

Содействователь — помагач, ча; спіль-
ник, ка.

Содействовать —допомагати, допомогтй,
сприйти кому, чому.

Содержание (яг а л о в а н ь е) —платнй,
ні; утрймання, ння. Содержание кон-
торы, отделения, телеграфной сети и
т. п.— кбпгти на контору, філіго, те-

леграфну мерёжу, то-що; (книги) —

зміст, сту.
Содержательный —змістбвний. Содержа-

тельно —змістбвно.
Содержать —утримувати кого, що; (в с е-

б е) —містйти, щу, стйш. Книга содер-
жит —книга містпть. Содержать в арен-

де —тримати в орёнді, посёсіі. Содер-
жать на пищевом довольствии —хар-
чйти, харчувати кого.

Соединение —злучення, ння; сполучеи-
ня, ння; з'еднання, ння; злука, ви;
(х и м.)— сполука, ки.

Соединенный —сполучений, з'еднаний,
злучений. Соединенные части —з'една-
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ні, сполучені частйни. Соединенные
Штаты— Сполучені Штата. Соединен-
но— спілыю, разом, укупі.

Соединитель— сполучник,   ка;    злучник,
ка. Соединитель для ремней— сполуч- |
ник, на паси. Соединительный— сполу-
чпий.   Соединительные   части— сполу-
чальні, сполунувалыіі частняи.

Соединять, соединить— сполучати, спо-
лучйти,- з'ёднувати, з'еднати, гуртува-
ти, згуртувати, еднати, поеднати, куп-
чити, ск^пчити.

Сожаление— ясаль, лю. К сожалению— на
экальу К крайнему сожалению— на пре-
великий я«аль.

Сожалеть— ямлвувалн за вим, жаліти;
ягалувати кого, уболіваги за вим, ним.

Сожжение— спадения, ння;   пожога, ги.
Сожиганче— налення, ння. Сожженный

—спалений.
Сожигать— палйти, спалили кого, що.

Сожигатель —палій, ія.
Сожитель— I) сожйвець, вця; II) чоловік,

ка; друяійна, ни.
Сожительствовать— співмёшкати,     жити

ук^пі  (з вим).
Сожитие, сожительство —співмешкання,

ння; сожиття, ття.
Созвание— склйкання, ння.
Созвездие— бузір'я, р'я. Созвездие Боль-

шой Медведицы— Віз. Созвездие Близ-
нецы— Чепіга. Созвездие Касиопея—
Борона. Созвездие Орион— Косарі. Со-
звездие Плеяды— Волосожар.

Созвучие— суголос, су; созвучшсть, но-
сти.  Созвучный— суголосний,   созвуч-

ний.
Создавать,  создать— I)  творили, утворн-

ти (То ви-б елёгій не творили.
У творили   кооперативно   то-
вар й с т в о);- II) (материальное)
—споруджати,    спорудити    (Спору-
д"й ли д і м велики й).

Созидание— спорудження,    ння;     буду-
валня, ння;  творения, ння.

Созидатель— будівнйчий,   ого:  будівник,
ка; спорѵднпк, ка.

Созидать, создать— I) ставши, поставит,
будуваіи, збудувати, споруджати, спо-
рудити;    II)     творйти,    витворюватя
(Трёба   нов'у   хату   ставит.
Р 6 з к і ш т в о р й т ъ б і л ь). Созидать
здание— споруджати будйнок, дім.

Сознавать, сознать— усвідбмлювали, усві-
дбмпти що, бути, стати свідбмим чого,
розуміти, зрозуміти що; визяавалн, ви-
знати що (В и з н а т и с в о і п 6 м и л-
к и)  Сознавать себя— тямити себе.

Сознаваться, сознаться — признавается,
признается до вини, повинувататися,

тювинйтиея в чбму.

■знание —I) свідбмість, мости; притом-
ністъ, ности; гл$ад, ду; иаморови, ів
(Свідбмість     оббв'язку    що-

дня   білыиала.   Згубйр   при-

тбмність од болю. Одбйло йо-
м у иаморови; II) признания, ння;
визнання,   ння   (В и знания  вини
своёі   дало   мені   спбкій   ду-
ше в н и й).  Сознательность — свідб-
мість, мости. Сознательный —свідбмий г

притбмний.
Созыв —склйкання, ння; склйкання, ння.
Созывание —склйкання, ння.
Созывать, созвать —скликали,   склйкати,

накликали,   накликали;   (м и о г и х)—
иоскликати,   посклйжувати,   нонаклй-
кати, понаклйкувалн.

Соизмерение —пбмір, ру.
Соизмеримый —помірність,  ности;   спів-

мірність, ности.
Соискание —конкурс, су.
Сокращать, сократиться — скорбчувати,

ся;  скорбтиги,  ся;  вворбчувати,  вво-
ротйтп,  умалювати,  вмалйти (X о р 6-
ба вмалйла мені віву);  (мно-
гих) —посворбчувати, повкорбчувати.

Сокращение —скорбчення,    ння.    Сокра-
щенный —сворбчений.   Сокращенно —

скорбчено, коротко, коротенько.
Сокровище— скарб, бу.
Сокрушение —I) зламання, ння; розбит-

тя>, ття;  розтрбщення, ння;  II) жаль,
лю; журба, би; туга, ги. Сокрушитель-
ный— бурлйвий. Сокрушенный— I) по-
битий, потрошений; II) засмучений.

Сокрушитель —нищйтель,  ля;   бурйтедь,
ля.

Сокрушить,   сокрушать,-ся —I)   розбива-
ти, розбйти, трощйти, розтрощйти, по-
трощйти    (Потрощйв    рёбра    й
кбсті); II) засмучуваги, ся; засмути-
ти. ся; посмутйти, ся; жалю завдава-
ти, жалю завдати, журйтися^ тужитщ
в тіугу вдавается, в лугу вдается (На
майдаиі біля церкви по сму-
тились  матері).

Сокрывать, сокрыть —таіти, потаіти, по-
кривати,   покрйти   (Н і ч о г о   г р і х^а
таіти. То козачва дббре дба-
ла, по своему во зава  покри-
в а л а.   Сором   сказати,   а  гріх
и о таі ти).

Сокрытие — утаювання,    ння;    утаення,
ння; схбв, ву; перехбвування^ ння.

Солдат— салдат, та; москаль, ля. Солдат-
чина—салдатчина, ни; салдати (Пере-
буду я салдати).

Солеварение— солярство, ва.  Солеварен-
ный— солеварний,    солярський. Соле-
варня—солеварня,    ні;    солярня,    т.
Солильщик —еолілышв, ка.
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Соленый —солбний; (очень) — сількйй.
Соленый настой —ропа, пй. С. делаться
—голоніти.

Солидарность— солідарність, ности; од-

носгайність^ ности; згбда, ди (Одно-
стай н о бййтеся за правду).

Солидность —поважність, ности; статёч-
ність, ности.

Сслитер —I) глист, ста; ціп'яік, ка; II) ве-
ликий діямант.

Солнечный— сбнячниіі, сбячний, сбнце-
вий. Солнечная сторона и солнечность

—осбння, ння.
Солнце— сбнце, идя; (уме н.)— сбнечко,

чка. При закате солнца —на взаході
сбнця.   .

Солод— солод, ду; дріжжанка, ки. В со-
лод обратиться —осолодіти.

Солома— солома, ми; (м и о ж.)— соломй,
мів.

Соломенный — солбм'яний; Соломенно-
желтый —половйй.

Соломорезка —січкарня, ні.
Соломотряска —соломовійка, ки.
Солоник —сільнйця, ці; сільнйчка, чки;

солйнва, ви.
Соль —сіль, соли. Поваренная соль —ку-

хбнна сіль.
Соляная копь —солонйця, ці; я«упа, пи.
Сомнение —оумнів, ву; непёвність, ности.

Без сомнения —запёвне.
Сомнительность— сумнівність, ности; не-

пёвнісгь, ности. Сомнительный— сум-
нівий, непѳвний. Сомнительные долги
—непбвні боргй.

Сон —сон, сну. Видеть сон —бачити сон,
снйги.

Сонаследник,-ница — епівнаслідник,^ ка;
-ця, ці; співспадкоёмець, мця; -ёмп-
ця, ці.                                            ,

Сонливость — соннбта, ти;^ сонливиці,
виць; соннйці, ниць; сонлйвість, вости.

Сонмище —зббрище, ща;  стбвпище, ща.
Соображать — міркувати, розвая«ати

(Розваяс ти, що я тобі каяіу).
Соображение —міркування, ння; розва-

ясення, ння.
Сообразительность —тямкість, кости; би-

стрий рбзум, му- Сообразительный —

тямучий, бтатрий рбзумом.
Сообразность —згідність, ности (з чим);

відповідність, ности (до чбго). Сооб-
разный —згідний 3 чим, відповідний
до чбго.

Сообразовать,-ся —застосувати, ся; згб-
дити, ся; чйспитися, рахуватися, ува-
жали нащо (Трёбазі:6дитина-
шіінтерёси. Hi на що не вва-
жйючи,  він  витрачае грбші).

Сообща —спільно, увупі, вкіупі (Ми
спільно   йшлй'на   боротьбу.

Давайте гуртом це робнти).
Сообщать, сообщить,-ся — 1) сповіщатн.

сповісгйти, повідомляти, повідбмити;
(й а слова х) —перевазувати, перева-

зати; II) знбситися, знестйся, зсилати-
ся, зіслатися, злучатися, злучйтися,
еполучатися, сполучйтися (Хан з с и-
лався з В. Хм е льнйць к им);
Ш) надавали, надати, уділйти, уділн-
ти (К рас й и а д а ё й о м у о ц ё й
РУ'Х).

Сообщение —I) сповіщання, ння; спові-
щення, ння; повідбмлення, ння; (о б'-
явление) —оголошення, ння; II) (с
к е м) —знбсини, син; звязбв, зву (з
ким); стосунок, нку; сполучення, ння
(чогб з чи.м). Пути сообщения —шляхй,
хів; III) нідавання, ння; надання, ння;

уділйяня, дня.
Сообщество —товарйство, ства; спілка,

ки; громада, ди.
Сообщительный —товариський, щйрий.
Сообщник, -ца —товариш, та; -ка, ки;

спілышк, ка; -ця, ці; учасник, ка;
-ця, ці.

Сооружать, соорудить— I) споруджати,
спорудити, будувати, вйбудувати, збу-
дувати. Сооруженный — споруджении
збудбваний; II) готувати, приготувати.

Соорудить ужин —^приготувати вечерю.
Сооружение — I) (действ.)— будуван-

ня, ння; збудування, пня; споруда.
ди; II) (з д а н и е)— будбва, ви; будів-
ля, лі; спор^-дясения, ння; (к а м е я-
ное) —кам'ян'йця, ці.

Соответственность, соответствие — відпо-
відність, ности; відповіддя, ддя. Со-
ответственный —відповідний до чбго.
Соответствующи й —відповідний. Соот-
ветствующий действительности —прав-

дйвий, згідний з дійсністю. Соответ-
ственно —відповідно до чбго.

Соответствовать —відповідати чому.
Соотношение —співвіднбшення, ння; вза-

ёмини, мин. Соотносительный —спів-
віднбсний.

Соперник —супротйвнив, ка; супёрник,
ка.

Соперничать —мірятися, на леребій ітй,
ітй на взаводи з ким. Соперничество —

супротйвництво, цтва; супёрництво,
цгва; завід, воду.

Сопка —сопка, ки; горіла могила, ли.
Сопоручитель —співноручник, ка.

Сопоставление —порівнання, ння; зрів-
наиня, ння.

Сопоставлять —порівнювати,  зрівнювати.
Соприкасаться —стивагися з чим, торка-

ется, доторкатися чбго: (о земель-
ных владениях) — сумёжити з

чим, прилягйли до чбго.
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I

Соприкосновение —стикання, ння з чим;
прилягапня, ння до чбго; сумёження,
ння з чим.

Соприкосновенность — стикальність, не-
сти (з чим); прнлёглість, лости (до чб-
го); сумёжність, ности (з чим). Сопри-
косновенный — стикалышіі (з чим);
прилёглий (до чбго) сумёжний (з
чим).

Сопричастник,-ца —спільник, ка; -ця, ці.
Сопричастный— причётний (до чбго).

Сопровождать,    сопроводить— I)    супро-
воджати кого; супровбдити; II) іти ча
вим.

Сопровождение— супрбвід, воду; прбвід,
воду;   товаришування,  ння.  В  сопро-
вождении —в товарйстві, разом (звим),
в сунрбводі вого^Сопроводительный—
супровіднйй   (Оулровідна  адр,ё-
с а).   Сопровождающий — супровідний.
Сопровождающие    обстоятельства —су-
провідні обставини. Сопровождающий
почтальон —супровіднйй попітар, ря.

Сопротивление —опір, опору.   Сопротив-
ление    материалов —бпір    матеріялів.
Сопротивление     трения— бпір    тертя.
Сопротивление среды— бпір середови-
ща.    Сопротивление    вредное — бпір
швідлйвий. Сила сопротивления —від-
нбрна сила. Сопротивление оказывать
—ставити бпір.

Сопротивляться— опирается   кому,   про-
тивитися кому; 'змагатнся, сперечатй-
ся з ким. Сопротивляющийся— супро-

тйвець, суперёвуватий.           -         _

Сопутствовать— товаришувати в дорбзі;
супровбдити кого, що.

Сор —сміття,  ТТ&.
Соразмерность — помірність, ностн; до-

мірність, ности. Соразмерный —помір-
ний, домірний. Соразмерно— помірно,
до міри. Соразмерно заслугам —по за-
слузі, відновідно до заслуг.

Соратник— т'овариш, спільник у борбть-
бі 3 КИМ, чим.

Соревнование— змагання, ния; супёрниц-
тво, цтва.

Соринка —порошинка, ки; смітина, пп.
Сорить— I) (н а с о р и т ь)— смітйти, на-

смітйти; II) (засорись) — поро-
шйти, запоропгйти, занестйі, замулити;
III) (деньгами) — сйнати грішми,
тринькати, розтрйнькати гроші.

Сорный — смітникбвий; (трав а)— бур -

ян, ну; кбпта, ти; (сорная яма) —

смітник, ка.

Сорт —гатунок, яку; сорт, ту; розоір, бо-
ру. Последний сорт (про зерно,
к р у п ы)— послід, ду. Первейший сорт
—чолб, л4.

Сортировать— сортувати, розбирати.

Сортировка —сортування, ння.
Сортировщик, -ца—сортівнйк, ка; -ця, ці.
Сосед— сусіда,  ди.    Соседний— сусідній.

(смежны й)—прилёглий,   сумёжний-
Соседство— сусідство,    ства;    прилёж-

пість, ности; сумёжність, ности.
Соска —смочбк, чка; сосулька, ки; мі-

зюк, ка,                                            ]-'
Соскабливать, соскоблить,-оя— зішкряоу-

вати, зішкрябати, внскрібати, вйскреб-
ти.

Соскакивать, соскочить — I) зіскакува-
ли, зіовёчитн, сплигувагги, сплигнует;
II) зкжавувати, злітати, злетіті:
(Шина з лет! л а з колеса. 3 і-
с в 6 ч и л а з а щ і п к а з дверей).

Соскучиваться, соскучиться— занудясува-
тпся, занудйтися, знуджуватися, зну-
дйтися, скучает, скучит за ким, чим.

Сослагательное    наклонение — гадаігаіі
мояслйвий. спбсіб, собу.

Сослание— заедания, ння; зеидання, ння.
Сосланный —заеданий, ого; засланецы

-нця.                                   ,      ,

Сословие— стап, ну; верства,.ви. Сослов-
ный—становий,  верстбвий.  Сословное
общество —верствбве суспільство.

Сослуживець,-ица — співробітник,    ка:

-ЦЯ, ні-
Сосна— сосна, пп; (у м.)— сбеонка. Сосно-

вая роща— сосняк, ка; сосничок, чка.
Сосредоточивать, сосредоточить^ — з'осе-

рёдекувати,   з'осерёдитп,   скупчуватя,
скунчпти.

Сосредоточение — з'осерёдясення,   ння;
скунчення, ння.

Состав— склад, ду. Личный состав— осо-
ббвий склад.  Наличный состав —при-
сутній склад.  Подвижной  состав— ру-
хбмий склад.

Составитель— складач,    ча;    упорядник,
ка.    Составитель    поезда— упорядник

пбізда.
Составление— складання, ння; упорядко-

вування, ння; упорядкування, ння.
Составлять,   составить.-ся —I)   евладати.,

скласти, упорядвбвувати, упорядвува-
ти, уложили, злояейти; II) становитн,
ставити  (Багатство   не   стан 6;
вить   щастя.   Чотнри   куріиі
становдять полк); III) компону-
вати,    свомпонувати    (Компоную
в і р ш і н а свяло. О к ом п о н у в а в

музику до слів вірша).
Составной— I) евладовйй; II) злбисений-

Составная    часть— складова   частина..
.   Составная батарея —злбясена батарея.
Состояние— I) (положени е)— стан, ну;

становище,   ща;   (богатство) —ста-
тов, тку; майнб, на. Быть в состоянии:
—здужати, мает змбгу, силу.
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Состоятельность —замбжність, ности. Со-
стоятельный —замбжний.

Состоять —I) (из ч е г о) —складатися з

чбго; II) бута (де, за кого, ким) (Я б у в

у Цукротресті за діловбд а).
Состояться (происходит ь) —відбува-

тися, відбутася. Собрание не состоя-
лось— збори не відбулйея. Следующее
заседание состоится... —далыпі наступ-
ні чергові збори відбудуться...

Сострадание —жалість, лости; уболіван-
ня, ння. Сострадательный —жаліслй-
вий, милосердней.

Сострадать —уболівати (над ким, чим),
жаліти (кого, що).

Состязание —змагання, ння; спірка, ки;
переваги, ів; перебій, бою.

Состязаться —змагатась.
Сосуд —посудина, ни: (а н а т о м.) —еу-

дйна, ни; жила, ли.
Сосчитывать, сосчитать,-ся —лічйш, злі-

чйти; облічуватп, облічйти; обрахову-
вати, обрахувати; порахувати, ся з

ким.
Соткать —вйткати, тчу, тчеш, тче; уткати

(За н і ч у г к а в а р ш и, н д в а-
цять).

Сотлеть —зітлітп, потліти. Сотлевший —

еітлілий, потліяий.
Сотоварищество —товарйство, ства; ком-

пания, іі.
Сотрудник —співробітник, ка.

Сотрудничество —співробітництво, цтва.
Сотрудничий —співробітничип.
Сотрясать, сотрясти —стрясатн, стрясти;

потрясати, потрясти; струпгувати,

сгрусйти, струсн^тіі; (м и о г о е) —по-
струшувати, лострясуватн. Сотрясен-
ный —стріушувашпі, зрушений.

Сотрясение —стр#с, су; зрушення, ння.
Сот (чаще —соты) —щжьн'йк, ка; паль-

ники, ів.
Соумышление — спільництво, цтва (в

злбчині).
Соумышленник— спільпик, ка (злбчину,

то-що), полйтач, ча.

Соус —підлёва, ви.
Соучастник —учасник. ка: співучасник,

ка; спілышк, ка; (в нехороших
делах) —полйгач, ча. Соучастный—
співучасний.

Софа —канала, пи; канапка, ки.

Софизм —софізм, ыу. Софистический—
софістйчний.

Сохнуть —сохнути; (о грязи е щ е) —

тряхнути, протряхати, протряхнута:; (о
растения х) —марніти, чахпута, по-

сихати, засихати, (В' ян с вишня,
п о с и х а е. Сохнути з горя, з

ну жди).
Сохранение —схов, ву; схованка, кп; хо-

вання, ння; збережёння, ння. Сохра-
нитель —сховнйк, ка; заховальник, ка.

Сохранителькый — сховний, заховаль-

ний. Сохранность —цілість, лостн. Со-
хранный —цілпіг, пенаріушений. Со-
хранное место —сховаика, ки. Сохран-
но —в цілості.

Сохранять, сохранить —берегти, жу, жёш,
же; зберегтй, зберігати;^ховатп, захо-

вати; хоронитп, схорогшта. Сохранен-
ный —схованпй, зберёжений, захова-
ний.

Сочетание— сполучёння, ння; з'ёдиання,
ння; зл^ка, ки; сполука, ки; спілку-
валня, ння.

Сочетовать, сочетать.-ся— лучйти, злучй-
тп, ся; з'еднати, з'вднатися, поедната,

поедиатися. Сочетаться браком —по-
братися, одружй/гися.

Сочинение (произведение) — твір,
твбру.

Сочинять, сочинить —I) складати, скла-

сти, компонувати, скомпонувати; писа-

ти, написати; укладата, уложйти, зло-
жйги; (стих и) —віршувати; II) вига-
дувати, вйтадати (Т а к ё^в и, г а д а н е,

що й к іу п и не дер ж й т ь с я).
Сочленение —суглоб, ба: сустав, ва.

Сочность —соковгітість, тоста. Сочный —

соковйтпй. Сочно —соковйто.
Сочувствие —співчуття, тта; спочуття,

ття; спочування. пня. Сочувственный
—спочутлпвпй, спочутнйй. Сочув-
ственно —співчуваючп, споч^тливо.

Сочувствовать — співчувати.
Союз —спілка, ки; звязбк, зюѵ. Профес-

сиональный союз —професійна спілка
(профстплка);         (государствен-
ный)— сом, зу; (г рам.) —злучник,
ка. Член союза —спілчанйн, на. Союз-
ник—союзник, ка; спільник, ка.

Спадание —спадання, ння.

Спадать, спасть —I) спадати, спасти; опа-
дати, опасти; осипатися, осішатися
(Опала полуда з і х очей. Л й-
с т я в ж е о п а д а е) ; II) випадати, вй-
пасти, вилазнта, вйлізта, облазита,
облізтп (В о л 6 с с я й о м іѵ наго-

лові чисто вйлізло); III) спада-
ти, спасти, убувати, уб$ти (о  в о д е).

Спадение, спад —спадання, ння; змён-
шення, ння; понижения, ння ;

Спазмы —кйрч, чп; корчі, ів; стйски, ів;
перелоги, ів; (в желудке) —завій-
ніщя, иі.

Спай —злют, ту.

Смаіивать, спаять —I) злютовувати, злю-

тувати, приЕарювати, приварим, ся;
II) сітоюватп, спогги, напбювати, напо-
іти, обпбювати, обпойи когб, чим.

Спайка     (процесс) — злютбвування,
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ння; злютування', нвяі; {ц е с т о  с и а п-

ки)—злютбване місце.
Спалый —опалий.
Спальня— спальня, ні;  опочивальня, ні.

Спальный —спальнпй,     спочивальний.
Спание, спанье —спання, ння.
Спаржа (р а с.)— шпарага,    ги;    шпрага,

ги. Спаржевый —шпарагбвий.
Спасать, с паст и, -ся— I) рятувати, вряту-

вати, зрятуватн, вйрятувати, відвола-
ти, відволбдитщ II) (освобождать)
—визволята, визволити. Спасенный —

I) врятбваний, порятбваний; II) вйзво-
лений. Спасение— I) рятування, ни:т;
визвблепня, ння; II) рятунок, нку; по-
рятунок, нку.

Спасибо —дякую,  спасйбі.  За  спасибо —

за спасйібі, задарма.
Спаситель — визволйтель,    ля;     рятів-

ншк, ка. Спасительный — рятівнйчий,
спасённий.

Спеваться,    спеться — I)     зспівуватися,
зспіватися; II) змовлятися, змбвитися.

Спевка —співанка, ки.
Спектакль —вистава, ви.
Спекулировать— спекулюватн.
Спекуляция— спекуляция, ціі.
Спекулянт— спекулянт, та.^
Спеленать— сповити, оповйти, обповйтл

(С п о в й т и д и т йі н у).
.Сперва— поперёду, спёршу, перше;  (на

первых пора х) —по первах.

Спереди— спёреду, на пёреді. ' (

Спертость —стйснення,    ння;    тяжкіеть,
кости;   задуха,   хи.   Спертый— стйсну-
тий.    Спертый    воздух— задушне   по-

вітря.
Спесивец,   спесивица —гордун,   на;   гор-

дій, дія; чванькб, ка; гордівнйця, ці.
Спесивость— пиха, хй;^ чвань, ни; чвая-

лйвість, вости; спесйвість, вости. Спе-
сивый— чванлйвий,    пихатий,    слесй-
вий.

Спесиветь, заспесиветь —гордіти, загорді-
ти, чванитися, пиндючитися.

Спесь— пиха, хй; чвань, ни; гордування,
ння. Убавить спеси, сбить спесь— зби-
тл лиху, пихй.

Спеть —I) проспівати, заспівати; II) спі-
ти,   лоспівати.   Спетый —проспіваний.
Спелый —спілий, стйглий.

Специалист —фаховёць, хівця.
Специальность— фах,  ху.   Специальный

—спеціяльний, фаховйй.
Специи —спёиД, ій; зілля, лля; ліки, ків.
Спецификация —специфікація, іі.
Специфический—специфічний.
Спецодежда —спецодяг, гу.
Спешить —спішйта, поспішатп,   хапатн-

ся,  хвататтк-я,  квалитися   (Д н і   к о-

рбткі,   а  шляхи  довгі;   трёба
нам хадатися до д6му) ч

Спешный —спішний, негайний, нильния,
швидашй (О и л ь л і і л и с т іі л о с и-
л а в. Швидкййпбізд. Негайна
допомбга).  Спешная  почта— швнд-
ка пбшта.  Спешно —негайно,  спішно,
пі'ілыю.   Спешно   делать   что— к крат-
ком, пбхапнем робйта що.

Спираль —спіраль, ли; змійка, ки.
Спиральный— спіральний,   зміюватай. _

Спирать, спереть,-ся— I) спихати, зіпхну-
ти;  спирата, спёрта;  II)  здавлювата,
здавйти, стйскувати, стйснути, спёрта,
ся. Дыхание сперло— дух забило.

Спирт— спирт, ту. Спирт денатурирован-
ный—спирт    денатурбваний.      Спирт
ректификационный— спирт ректафікб-
ванип.    Спирт    натуральный — спирт
натуральней.    Спирт    нашатырный—
спирт   сальмякбвий,   жигунёць,   нця.

Спиртокалильный— спирггожаровйй.
Спиртомер— спиртбмір, pa.
Спиртный,      спиртовый   —  спиртовнй.

Спиртной  напиток— трунок, нку.
Спиртуозный —п'яюшй.
Списание    (д о л т о в)— списания,    ння

(боргів). Списывание— сп/мування, ння.

Список— список, ску;  спйо, су.
Списыватель— спйсувач, ча.

Списывать,    списать,-ся— I)    списувати,
еписати, копіювати, скопіговати  що з
чбго; II) листуватися з ким (Сеет р и
частенько листаю тьо я).

Спица— I)  (для вязания)— прут, таг
дріт, дроту; дротик, ка; Ж) (пдесть
невод)— глйвія, х ці; Ш) (в колесе)
—шпйщя, щі; спйця, ці.

Спичечница— сірничниця, ці.
Спичечный— сірникбвий.
Спичка— сірнйк,     ка;     сірничок,    чкаг.

(для ковыряния)— шпичка,  чки:
копйстка, ки.

Спичник— сірничник, ка.
Сплав— сплав, ву;  (м е т а л л о в)— стоп*

пу; стбплювання, ння; отопления, ння.
Сплавливать,  сплавлять,   сплавить,-ся—

])   топйти,   стбплювати,   стопитн,   ся;
ІІ) сплав лята, сплавлювати, епдавитн;.
гнати, тонитп (водою).

Сплавщик— сплавніш, ка; оснал, ча.
Сплачивать, сплотить.-ся (тесно)— зйи-

вати, збйти, звязувати, в'язата, з ѳд-
нуватися, з'еднатася, злучатися, злу-
чйтися.

Сплетение— 1) сплетіння, ння; II) запин-
ка, ки; косоплётка, кл. Сплетение об-
стоятельств— сплетіння обставин.

Сплетник,-ница— пленун,    на;    плетуха,
хи; язикатай. слизькоязикий.

Сплетничать— плеската, щу, гяеш; бреха-
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та; набріхувати на кого, пащикувати,

опмовлягги    кого,   плітки   робйти   на

кбго.
Сплетня —поговір, вору;  плітка, ки; об-

мбва, ви; пльбтка, ки. Сплетни распу-
скать— поговір пускати.

Сплоховать —схибн^ти, спдохуватп.

Сплочение— збивання,    ння;    злучення,

ння: звявання, ння.

Сплошной — суцільний,       пбспілышй.
Сплошные    облака —еуцілыіі    хмари.

Сплошная   смена   шпал — пбспільна
зміна шпал.

Сплошь —пбспіль,    суспіль,    гетъ-чйсто,
скрізь,    без    різнйці,    без    вйнятку.
Сплошь и рядом —скрізь І ВСІОДИ.

Сплутовать — змахрувати,   змахлговати,

зшахрувати, вмошенмчатн.

Сплывать, -ся;   сплыть, -ся —зливати,   ел;

злійта,     ся;     спливатнея,     сплйтися;
(м н о г о) —позливатися, поспливатися.

Было да сплыло — булб та загулб.
Сплюснутый —сплюснений,   сплющений;

(яемног о) —приплюсяений, приплю-

щений.
Сподвижник —сподвижник,  ка;  співтру-

дбвник, ка.

Сподручный —похватаий,   зручний.   вй-
гідний. Сподручно —на пбхваті, зр^чно.
Сподручнее —зручніш(е).

Спознаваться,   спознаться —зазнавайся,

зазнатися з ким.

Спокойный —спокійннй, тихомйрний, по-

вільний.    Спокойной    ночи —добраніч,
Спокойно —спокійно, тихо, тихЙмйрно,
ладом.

Спокойствие —спбкій, кою; супокій, кою;
" слокійність, ности; тихомир'я, р'я; ла-

года, ди.

Сполна —ділкбм, сповна.

Сполошить— сполбхати, згвалтувати.

Спор —суперёчка, чки; спір, спору; зма-

гання», ння '(Н е х а й б у д е гречка,
а б й не с у и е р ѳ ч к а).

Спорить,-ся — сперечатися,     змагатася,

епбритися    (Та   дарма   з   долею

з м а г а т и с я).
Спорный— спірний.
Способ —спбсіб,    собу;    (средства   к

ж и з н и) —засіб,    собу.    По    способу,
способом,   таким   способом     (таким
о б р а з о м) —бтже,  таким  чином, .по-
битом, рббом. Изыскать способ —доби-
рата, прибрати епбеобу.

Способность— здібність, ности; здатність,
ности;   хйст,   оту;   дотёпність,   ности

(Він мав хист до малювання).
Способный' —I) _ здібний,  здатний,  до-

тёпний, хисткйй; П) споеббний. при-

датнтгй.

Способствовать —сприяти; (помогать)
—допомагати, засоблнти кому в чому.

Способствование —спрпяпня. ння; допо-

магання, ння.
Спохватиться —схамеігутнся, 'стямитися.

оглядіттся (Я и не с х а м е н у в с я.

як п, е  т рЧ пилось).
Справа —правбруч,  з  правого  боку.
Справедливость —справедлйвістъ. вости.

Справедливый —справедлйвий, прав-

дйвнй, правий. Справедливо —справед-
ливо, по-праваі, правдиво.

Справка— дбвідка, ки. Наводить справку
—довідуватлся (про що).

Справляться, справиться —довідуватися :

довідатися, справлятася, справитися
про що, упбруватися, упоратися з чим.
Не справится с этим делом —по таги

нДй справі ради.

Справочник —довідник, ка. Справочный
довідкбвий. Справочное бюро —довідкб-
ве бюро.

Спрашивать, спросить —I) шмата, ся:
спитатй, ся; ' попитати, ся; запитати,
ся. Спрошенный —спйтаний, запйта-
иий; II) вимагати, вймогти; донравля-

тися, доправитися, домагатася, до_мог-

тйся (С в о г 6 доправлайс я—р 6-
ду не  чужайся).

Спроваживать, спровадить —иідпровад-
жуватп, відпроваднти, випроваджува-

ти, вйпровадитщ т^ритн, потурити.
збутпея кого, здйхатись ііогб.

Спрос —попит, ту; спйток, тку; запит, ту.
Спрос не беда —спйток не збйток.

Спрыгивать, спрыгнуть — сплйгуватн.
сплнгиути, зоскакуватн, зскбчити] (о
м н о г и х) —посплйгувати, позскаву-

ватіі.

Спрыскивать, спрыснуть —брйзкати, по-
брйзкати, крапати, покрапатн, епбр-
скати, спорснути (Набери в рот
води та с л о р с н й, щ о б не к у-

р I л о).
Спрягать —відміняти   (діеслова).
Спряжение —діозміна, ял.

Спрятать,-ся —сховатн, ся; заховати, ся;

поховати, ся; переховатися (П е р е-
х о в а в с я .д е-я к й й ч а с).

Спуск (в н и з) —1) (действ и е) —спу-

скания, ння; II) (пред м.)— спуск,

ску.

Спустя— о лісл», пбтім. Спустя некоторое

время —згбдом, трохи згбдом, незаба,-
ром, перегодя.

Спутник,-ца— I) товариш, ша; шка, ки
(у пбдорожі); II) (астр.) —сутгутник,

ка; проводник, ка.
.Сработать —зробити, поробвди, доробжги.
Сравнение —рівняяня,  нніт:  порівнанніт,
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ння. В сравнении с кем— прбти, еу-

прота кого.
Сравнивать, сравнить —рівнята, порівня-

ти, зрівнятп; норівнювати, прирівшо-
вати, приршнятп (Заказу е шля-

хи р і в н я т п. Щ о т л р і в и я е ш

себе до й 6 ѵ о. П р и р і в и к в ко-

ня до собаки). Сравняться с чем —

рІВИЙТИСЯ  ДО  ЧіѴо.

Сравнительный —порівнялышй, порівшо-
ючий (П о р і в и я л ь н а г р а м а т и-
к а ело в'я н с ъ к и X м о в). Сравни-
тельно (с к е м, с ч е м) —прбти кого,

чбго (П р 6 т и торішнього в р о •

ж а ю в р о ж а й ц ь о г 6 р 6 к у н е-

в д а л и й).
Сражаться, сразиться— бйтися, б'юсь,

б'бшоя; стятися, зітнуся, зітнопкя (Із
о р д 6 ю С у п р у н с т я в с я. Били
неприятеля в с ю д и, д е т I л ь-

к и  с т и н а л и с ь).
Сражение —бій, ббю, битва, ви; баталія,

ліі.
Сразу —зразу, одразу, з маху, раитом.
Срамить, осрамиться —сорбмити, млю,

миш; осорбмптися, сорому завдавати,

завдати, наробйти ком^.
Срамник, -ца —соромітник, ка; ця, ці.
Срамность —сбромність, ности. ,

Срамота —сором, му; ганьба, бв.
Среда —I) (окружение) — отбчення,

ння; Б) (обществ о) —товарйство,
ства; III) (вещество тел а) —сере-

дбвище, ща; IV)  (де н ь) —середа,, дй.
Среди —серёд, посерёд, посередине бсе-

редь, поміж.
Средиземный — середзёмний (Серед-

з ё м и е море).
Средина —середина, ни. Срединный —по-

сёредш'й, середкбвий.
Средневековый— средневічний.
Средний —серёдній, я, о; (умерен-

ный) —помірний; (арифм.) —нере-

січний. Средняя температура —дересіч-
на температура. В среднем— пересічно;
(годам и) —середульший.

Средостение —перегорбда, ди; перешкб-
да, ди.

Средоточие —осерёдок, дку. Средоточный
—осерёдковий.

Средство— I) засіб, собу; кбшти, ів.
Средство к жизни — засоби до житт/і:

(                 II) спбсіб, собу. Употребить все сред-
ства —вжйти всіх спбсобів. Изыски-
вать средства —слбеобу добпратн.

Срез —зріз, зу.

Срезать, срезывать, срезать —зрізувати,
зрізати, зрізати, стинати, стятп, зіт-
н^ти. Срезать кого —носа втёрти кому,

датй бблизня.
Срок— тёрмін,     міну;     реченёць,    идя;

строк, ку. В срок — у свій час. К сроку

—на тормін.
Срочный —термінбвнй, речинцёвий, стро-

кбвий. Срочная работа —негайна нра-

дя. Срочный рабочий —строковйй ро-

бітнйк. Срочно —негайно.    '
Сруб (з д а н и я) —бщеп, ну; (к о л о д е s-

н ы й) —д&мра, рн; цямрина, ни; це-

брйння, пня; (и иже з е м л и) —по-
кліть, та.

Сряду —поспіль, один за одним, безпе-
рорви.

Ссаживаться, ссесться —збігатися, збіг-
тпея (О д и н раз п р а л о с я, а

збігдося, що и не натягне ш).
Сседаться, ссесться— 1) збігатися, збігти-

ея, вуясчати, повудачата (о т к а н я х);
II) зсідатпся, зсістпся, прокисати, про-
вйснути, скйснути (о молок е).

Ссора —сварка, ки; спірка, ки; суперёч-
ка, чкп; (небо л -ь ш а я) —рбзтирка,
ки; (постоянная) —грпзня, пі; (е
к р н к о м) —б^а, чі; чвара, ри.

Ссорить, поссорить —сварити, посварйти*
(м н о г и х) —пересварйти.

Ссориться —сварйтися; (начина т ь) —

заводится; (п^о с т:о я и п о)— грйзти-
ся (За г а р и ч о ю роб б^т о ю в
пблінебулбчасусваритися).

Ссуда —пбзичка, ки; пбзика, ки. Ссудный
—позичкбвий. Ссудная касса —позич-
кбва каса. Ссудо-сберегательный —

ощадно-позичкбвий.
Ссудчик —позичалышк, ка.

Ссужать, ссудить (к о м у) —позичати, по-
ЗНЧИТП   КОМ^г.

Ссылать, сослать —засилати, заслати; ви-
силати," вйслати, зеилата, зіслати. Со-
сланный — засланий, вйслапігіі.

Ссылаться, сослаться —I) здаватися, зда-

тися, покликатнея, поклйкатися, по-
силатися, послатися (на кого). По-
слаться    на   свидетелей —освідчитися.

Ссылка —I) (н р е д м е т п действие)
—заслання, пня; зеилапня, ння; II) по-
кликання, ння; посилапня, ння j (П о-
с п л 4 н н я на твір Щевчёнка
тут до речи. Заслання Ш е в-
ч ё и к а до 0 р с ь к о і к р і д о с т и).

Ссыльный —засланець, нця.

Ссыпать, ссыпать — зсипатн, зсыпатн:

(в с е) —позсипати.

Ссыпной (пункт)— зсиппйй (пункт).
Ставать, стать —I) ставати, стати; П)

(и а ч и н а т ь) —почината,^ почати, ста-

вати, сташ, взята, заходйтнея (С т а-
л л вони раду радии); ^ІІІ)
(останавливаться) — ставати.
стати, епппятися, спшпітися, зупиня-
тися, зуппнйтнея (Рух на заліч-
ийді спинйвея); IV) (хватать)



—вистачаяи, вйстачнтіг (Хліба до

Р і з д в а в/істачпі ь). Статься
(б е з л и ч.) —-статцся, трапитися, спри-

чинитися. Стать причиной— спричинй-
тися до чбго, чому. Стать сиротой —

осиротіти.
Ставень— I) вікблппця, ці; И) заставка,

ки (в греблі).
Ставить, поставить —I) ставита, поставн-

ти, становйти, постановит (Постав
тут стола). Ставить ребром —руба

. ставита. Ставить, поставить леса —

ставит рештбвання. Ставить в счет—

ставит на рахунбк; II) вважатй, ма-

' ти. Ни во что его ставит — за ніщб
йогб мае, вважае.

Ставка —ставка, кп.

Стадия— стадія, И; (м е д.)— біг, гу; пе-

ріод, ду.

Стадо^стадо, да; (л о ш а д е й) —таб^н,
на; (о в е ц) —отара, ри; (коров) —че-

реда, дй; (птиц) —зграя^ аі. Обще-
ственное стадо —череда, дй.

Стаивать, стаять —тануги, потанути, то-

пйтася, стопйтися. (снег, напр.,

жир) (С в 1 ч к а топиться, ди-

вись.   В же   тане   сніг).
Стаж —стаяс, жу.

Стакан —склянка, ки.

Сталь —сталь, ли; крйця, ді; (тверда я,

очень калена я) —дулёвина, пн.

Сталь бессемеровская —сталь бесемё-
рівська. Сталь ковкая —сталь кбвна.
Сталь литая —сталь виливна. Сталь
вагонная —сталь вагбнна. Сталь глад-

кая —сталь клёсана. Сталь инструмен-

' тальная —сталь струментбва. Сталь ко-

ванная —сталь кована. Сталь рессор-

ная —сталь ресбрна. Сталь плоская —

сталь пласка. Стальной —сталёвиіг.
крицёвий.

Стамеска —долотдё, тця.

Стан —I) стан, ну; постава, ви; ТІ) ста-

новище, ща; III) стан (у сорбчкп).
Стандарт —стандарт, ту. Общеобязатель-

ный стандарт —обов'язкбвий стандарт.

Станок —варстат, ту. Станок ручной —

варстат ручнйй. Станок ножной —вар-

стат ножнйіі. Станок для приводного

действия —варстат для трансмісійноі
робота. Станок бондарский —стелюга.

Станок пильный —кобильнйця, козли.

Станок точильный —точило. Станок
пушечный —гарматне ложе. Станок
для трепания конопли —битёльня.

Станция —станція, іі. Станция отправле-

. ния —сташгія відхбду. Станция назна-

чения —стаіщія призначення. Станция
узловая —станція вузлова. Станцион-
ный —стадційний. Станционные рас-

ходы —постанційні видатки- Станцион-

ное помещение— станційне приміщен-
ня; приміщення стапціі.

Старание— старания,  ння; дбання,  ння.

Старательность — стараиність, ности;

дбалість, лости; пйльність, ности. Ста-
ратель— здобувач, ча; копач, ча. Ста-
рательный — старашшй, дбайлйвпіі,
пильчиц беркий (А в к о с о в й ц ю

я к и й_ в і и б е р к и й, п і д ё н а

траві ні ч<гба не нокйне; не

коси т ь, а г 6 л и т ь. Пильни й

г о с и (') д ар). Старательно— старинно,
піілыіо, дбайлйво.

Стараться— старатпся, побиватися коло

чбго, дбаиіза що, пнльнувати когб,
що (Я к б у д е ш м е. и ё с л у х а т я,

та будеш пилыіуватп, то й
с о б і навчншся. Дбати за

к р а щ и й д о б р б б у т селян-
ства).

Старина— старовина, ни; давнина, ни;

(очень давняя) — предковіччина,
ни; предшвщйна, іш. По старине— по-

стародавньому, по старому звйчаю, по-

старосвітському. Стари н н ый- старо-

давни, старовйнний, старосвітсъкпіі.
Староватый —підстаркуватпн.
Старообразный— старкуватил, прпстар-

куватий.
Староста —староста; (в а р т о л л) —ота-

ман, на.

Старческий —старёчил.
Старший— старший, шого; (главный)

—головнйй, ого.

Статья— стаття, ті; артикул, ла (Всі
а р т и к у л и з н а е м о в с т а т $ т і).
Статейный —статійни іі, артпкульн'ий.

Статистика ^статистика, ки. Статистиче-
ский —статастйчпий.

Статный —ставний, поставний, показиий,
стагурний.

Статский —нітатський, дивілыщй.
Стать —склад, ду; пбстать, ти; постава,

ви. С какой стати — з якбі речи. Под
стать— під пару, до парп, до 'ладу, до

прикладу.
Статься —статнся, трапптися (Немо яг е

ц ь б м у статись. С т а л о с я и е-

щастя).
Стачка —страйк, ку.

Стая —зтрая, ад; (д и к л х п т и ц) —ключ,

ча.

Ствол —стбвбур, ра: цівка, ^кп; (о коло

самого корня) —прйкорень, ня;

(немного выше, не более 2-х
а р ш и и)— окорёнок, нка; II) (р у ж ь я)
—цівка, ки; р$ля, лі.

Створный, створчатый — половйнчатий,
половйнчастпй.

Стебель, стебелек —I) стебло, ла; стеблй-
на,  ни;   стеблпночка,  ки:   (дикора-
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стущего растени я) —билйна, ни;

билйнка, ки; (толстый и в ы с о-
к и й) —стбвбуп, ра; (сухо й) —бади-
лйна, ни; бадйпля, лля; II) стеблб, ла;
держачбк, чка.

Стебельный —стеблёвий, стеблбвий.
Стегание —стебнування, ння; стібання,

ння.

Стеганный —стебнбваний.
Стегать —I) стебнувата, стьогаги, вйстьо-

гати, стібати; II) стьобата, шмагати,
пиріщити, батожати (С т ь о б н у в

нугою. Почали періщити ба-
тогами).

Стекло —склб, скла. Стекло в окне —шйб-
.. ка, ки; тафдя, лі; (круглое) —обо-

лбнка, ки. Стекло оконное —шибково
шклб. Стекло ламповое —лямпове скло.'
Стекло матовое —матове скло. Стекло
прозрачное —прозбре склб. Стекло
цветное —кольорбве склб. Стекло бем-
ское —бёмське скло. Вставить стекло

куда —засклйти, посклйта, що. Сте-
клышко —стекольце, ця. Стекляный —

склянйй.
Стекловидный —склйстий.
Стеклоделие —склярство, ства.
Стекольный  завод —гута,  ти.

Стекольщик —скляр, ра. Стекольщиком
быть —склярув&ти.

Стемнеть —стемніти, потомніти, смерка,-

ти, смёркнути.
Стена —стіна, ни; (к а м е н н а я)^-мур,

ру; (ф а с а д н а я) —чільна, причільна.
Стенка —I) стінка; II) (сторона в

б о ю)— кін, кбну.
Стенгазета— стінгазёта, ти.

Стенной —стіннйй.
Стенание —зойк, ку; скйгління, ння.
Стенать —збйкати, скйглпта, стугоніш

(Як все нёбо ѳ а г р е м і л о, зем-

ля с т у г о н і л а).
Стенопись —фреска, ски.

Степенность —статёчність, ности; поваж-
нісгь, ности. Степенный —статёчний,
поважний.

Степень —I) ступінь, пня; II) (в р о д-

с т в е) —коліно, на; III) класа, си;
ранг, гу.

Степь —стёп, пу. Степной —степовйй.
Стервенить,-ся; стервенеть — сатаніти,

осатаніта, озвір&тиоя, озвіріти.
Стеречь —стерегти, жу, жёш, жё; берег-

тй, ssfy, жёш, же; пильнувати, пантру-
вати.

Стержень —I) (дерев а) —сёрце, ця; П)
(н а р ы в а) —сгрйжень, жня. Стержне-
вый —стрйжневнй.

Стерлядь —чечѵга, ги; чечура, ри. Стер-
ляжий —чеч^жий.

Стеснение —I) стйснення, ння; здешен-
ня, ння; стйск, ску; II) утиски, ів.
Стеснение в груди —стйски.

Стеснительное положение — скрутнйй
стан, скрутнё становище. Стеснитель-
ный —скрутнйй.

Стеснять,-ся —I) стаскали, стйснути; И)
тіснйта, утісняти, стйснути, утискати,

заважата (Комірёць заважаз
м е н I); Ш) сорбмигися, стидатася
(ДІвчина сорбмиться сказа-

т и ц е в а м).
Стечение —стікання, ння; И) сплйв, ву;

сутіч, чи; збіг, гу (Збіг двох рі--
ч 6 к). Стечение народа —натовп, тй-
снява, тйск. Стечение обстоятельств—
збіг обставин. Стечение неблагоприят-
ных обстоятельств —лиха, година, збіі
неспришгливих обставин.

Стиль —істиль, лш>; штнб, бу.
Стиралка — I) ганчірка, ки; II) тара, ри

(3 тарою краще випере ы
сорочки).  ;

Стиральный —пральний.
Стирание— I) (п ы л и)— стирання, ння;

II) (б ё л ь я) —прання, ння.

Стирать —I) (стереть, с я) —старати,
ся; стёрта, ся; витирати, вйтерти, роз-

тирати, розтёрти, ся; II) (высти-
рать) —прати, перу, перёш, пере;
вйпрата, виперу, в'йпереш, випере.

Стирка —прання, ннй.
Стискивание— стйскування, ння: от-

екания, ння.
Стискивать, стиснуть, стискать —стйску

вати, стискати, стйснути. Стиснуть
зубьі —зціпити зуби.

Стихи —вірші, ів (Н е д л я с л а в и же-
рёжанітакучерявіоцівірші
в і р ш у ю я). Стихосложение —віршу-
вання, ння; віршотвбрення, ння. Сти-
хотворение— вірш, ша. Стихотворный —

віршбваний, віршопйсний. Стихотвор-
ство— віршування, ння.

Стихия —стихія, Іі. Стихийний —стихій
ннй.

Стойкость —твёрдість, дости; непохйт-
ність, ности; перекбнаність, ности;. ви-
тривалість, лости. Стойкий —твердил,
непохйтний, перекбнаний, витривалип.

Стойкий против засухи —витривалий
що-до посухи, посуховитривалий.

Стоимость —вартість, тости; ціна, ни.
Стоить —коштуватй, вертим б#ти, винб-

сити, значити. Стоит— коштуе, варто,
варт. Не стоит —не варт. не варто.
Стоющий —вартий, гідний.

Стойка— «оха, хй; підпбра, ри; (стоя-
ние) —стояния, ння; соіійжа, ки; (-в
магазин е) —прилавок, вка.
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Стойло —стійло, ла.                                   ,

Сток— спад, ду; (на мельниц е) —по-

токи, ів; (сточная труба гор и-

з о н т.) —риштак, ка; (в е р.т и к а л ь-
н а я) —ринва, ви.

Стол —стіл, стола. Адресный стол —адре-

сбве   бюро.   Столовый —I)   столёшнил;
II)    харчовйй (ХарчовІ гроші).
Столовая —ідальня, ні. Столовый сорт

—істившій сорт.

Столб— стбвп, па;    слуп, па.   Столбец —

стбвпчик, ка.

Столбняк —правёць, вця; прямёць, мця;

остовпшня, ння. Привести в столбняк
—правцем поставит кого.

Столбовой —стовповйй. Столбовая дорога

—верствовйй шлях, бита дорога.

Столетие —вік, ку; століття, ття; сторіч-
чя, ччя.

Столетний —столітній,    віковйіі     (С т о-

літній дід.  В і .к о вйй дуб).
С-толешниця —стільнгіця, ці.
Столкновение —сутачка, чки.

Столоваться —харчуватися.

Столовник —харчовнйк, ка.

Столовый   (сор т) —істивнйн  (сорт).
Столовая —ідальня, ні.
Столяр —столяр, ра. Столярный —столйр-

ський, столярний.  Клей   столярный—
карук, ка.

Столярная— столярня, ні.
Столярничать —столяруватп.

Стон —стбгін, гону.

Стонать —стогната.

Стопа— I)  ступня,  ні  (ноги).   Итти   по
чьим   стопам —наслідувати   кому,  ітй
за ким; П)  (в стихах) —стопа, пи;

III)   (бумаг и) —стопа, пй.
Стопка —келішбк, ка.

Стора —штора, ри; ролёта, ти.

Сторговать —сторгувати, сторжйти, прн-
торгувати   (Сторжйли віз сіна).

Сторнирование —сторнування, ння.

Стсрнировать —сторнувати.

Сторож —сторож, жа; вартівнйк, ка.
Сторожа —сторожа, жі; варта, ти.
Сторожить— сторожйти, вартувати, чагу-

ватн (Пішбв вартувати на

баштан).
Сторожка —вартівня, ні; сторожівня, ні.
Сторона —сторона, ни; бік, боку (П о-

дався на ч у ж $■ сторону. По
тойбікгора, цосейбікдруга).
В стороне —бсторонь, бдсторонь, узбіч,
з боку, на бдшибі (Вони стоили

бсторонь під вербою. Хатй
е т о і т ь на 6 д ш и б і. Вози с т о-

я д и у з б і ч). Держать себя в стороне
—б$ти бсторонь. В сторону —у бік.
Шутки в сторону —без жартів. В про-

тивоположную   сторону— навпаки,  на-

верлё (Гарний ыолбтник: ціп
крутить н а в е р л ё). Мое дело сто-

рона —моя хата з краю. Отдать кого,

что на сторону —в чужі руки, в- чуіжйй
край. іНа все четыре стороны —на вгі
чотйри вітри. Со стороны —з боку (3
боку в и д н і ш е, що вони р 6-
биться). Со всех сторон — з усіх бо-
ків, усіма сторонами. С обеих сторон

—з оббх боків, иоббіч, обіруч. Левак
сторона— ліворуччя, ччя. По левую

сторону —лівбруч. Правая сторона —

правор^ччя, ччя. По правую сторону —

нравбруч. Родная сторона— рідний
край, рідна краша. Чужая сторона —

чужина, чужа чуясина, чужа сторона.

Сторонний —сторбнній, боковйй.
Сторонник —прихильник, ка; прибічник,

к а.

Сторониться, посторониться —уступати-

ся, сторонйтися, схбдити з дороги, бо-
кувати від кого, одійтй убік, оступй-
тися, цуратися, ухилятися (Ц у р а-
еться нашоі хат и. ЧужІ люди

цураються, в хату не пу-
скаю ть).

Стосковаться (по ко м) —затуюитй за
ким; зануідйтися, в туту вдатися.

Стоянка —постій, стою; постбянка, ки;

станбвисько, ська. Зимняя стоянка —

зпмівля, лі.
Стоять, стать —стоятп, стати. Стоять за

кого —обставатп за^ ким. Стоять на

своем —правити свое. Стоять на часах
—на варті, на караулі стояти.

Стоячий —стоячий. Стоячая вода —нетё-
ча, чі; водостій, стою.

Стоящий —вартий. Стоящий —той, хто

стиіть.

Страда" —жнива, жнив. В страду — у
жнива.

Страдание —страждання, ння; мука, ки.

Страдать —страждата, терпіти, м^читися,
карагися (I за щ о, не з н а ю, «ка-
раюсь).

Стража —сторожа, жі; варта, ти; чата,
ти. На стороже —на варгі, на сторбжі.
Под стражей —під замком.

Страна —краша, ни; сторона, ни; край,
краю. Теплая страна —тёплий край;
вйрій, ію.

Страница —сторінка, ки.

Странный —чуднйй, дйвний, чудернаць-

кий, химёрний. Странный случай —

приведёнція, ціі. Странно — чудно,

дивно.
Странствие —мандрування, ння; маи-

дрівка, ки.
Странствование — мандрування, ння;

мандри, ів; подорожування, ння.
Странствователь— мандрівник, ка.
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Странствовать —мандрувата, подорожу-

вати (Я мандр$гю тут і там, по-
дб баюсь   дівчатам).

Странствующий — мандрівний. Стран-
ствующий  сюжет —мандрівний сюжет.

Страстной —страснйй, страшнйй. Страст-
ная неделя —білий (страснйй) тйж-
день.

Страстный — пристрастий, загарлйвий,
жагучий, вогнюватий, яркий. Страст-
ная любовь —жагуче кохалня. Страст-
ный человек, страстная женщина (в
половом отношен и п) —яркійй
чоловік, ярка жінка. Страстно —при-
страстно, жапучё, вогнговато, ярко.

Страсть —і) муки, ки; страждання, ння;

скорббта, ти; жадання, ння; жага, гй;
страсть, ста; прйстрасть, ста; II) ду-
же, надто, страх, страшенно.

Страх —I) страх, ху; бстрах, ху; ляк, "ку;
жах, ху; пбполох, ху. Страхи —стра-

хіття, ття; страхІв'я, в'я. Набраться
страху — настрахатася, нажахатися.

Нагнать страху (к о м у) —настрахатл.

налякати кого, жаху завдати кому.
Панический страх —перёляк, ку; пере-

полох, ху. Взять на свой страх —взятя

на свою відвічальність, на свій страх.

Со страху — з лику, од страху, од жа-

ху. II) Страх —дуже, страшенно. Страх,
как много —страшенно багато. Страши-
лище —страхбвищс, ща; страховина,

ни; страхіття, ття. Страшный —страш-

нйй, ббязкий; (очень) —<страш6нний,
страховённий. Страшно —I) страшно,

ббязко, лячио; II) страшно, дуже, стра-

шенно.

Страхование— страхувалня, ння; забез-
печения., ння.

Страховать, застраховать — страх'уватп.
застрахувати, забезпёчуватн, забезпё-
чити.

Страховка —страховка, ки; штрахування,
ння. Страховщик — страхівник, ка.

Страховой сбор — страхова оплата.

Страховая  касса —страхова каса.

Стрелка —етрілка, ки; (ж ел. до р.) —

вилка, ки; (у в е с о в) —язичбк, чка.
Стрелочник —вйлышк, ка. Стрелковид-
ный —стрі льчастий .

Стрелок —стрілёдь, льця.

Стрельба —йтрілянйна, ни.

Стрелять (выстрелить, стрель-

нут ь) —стріляти, паліітя, стрельнута,

вйпалити; (застрелит ь) — стрі.іяти,
застрелим, забивати, забйти кого.

Стремительно —прожогом, мйттю.
Стремиться — лориватися, змагатися,

прямувати до кого, до чбго; (о  воде)
' —лйнути, ринути.

Стремление —поривалня, ння; прямуван-

ня, ння; змагання, ння.

Стремнина —кр$ча,   чі.    Стремнистый —

крутйй, стрімкйй.
Стрепет (птиц а) —хохітва, ви.

Строгальный —гемблювальний. Строгаль-
ный станок —гемблярка, ки. '

Строгать —стругата, застругувата; (р у-

б а н к о м) —гемблювати.
Строгальщик —гембляр, ра.

Строгость —сувбрість, рости; гбстрість,
рости. Строгий —сувбрий, гбстрий.
Строго —:сувбро, гбстро.

Строевой —I) будівёльний; II) шерегб-
вий, строевйл.

Строение —будбва, вп; будівля, ч лі; бу-
дйнок, нку; (сооружена е) —спо-
рудження, пня.

Строй —I) шик, ку; стрій, стрбю; (в. ше-

ренг у) —лава, ви; II) лад, ду; згід-
ність, поста (т о но в).

Стройность —I) стрункість, кости; II)
лад, ду; зграйність, ности; згідність,
ности. Стройный —I) стрункйй, отав-

нйй, стрімайй; II) згідний, зграйний.
Стройно — стр^нко, влад, згідно,
зграйно.

Строитель —"будівнйчий чогб; будів-
нйк, ка.

Стр о и тельк ы й —будівёльний.
Строительство —будівництво, цтва.

Строить (построит ь) —I) будувати,
збудувати, стрбіти, ставита, постави-

ти; (каменное з д а и и е) —мурува-

тн (А в К у ц 1 в ц і школу б у д у-
ю т ь) : II) ((настроит ь) —настрбюва-
тл, настрбі'та, налажуватп, наладпти,
ладнувати; III) (выстроить ряда-

м и) —іникувати, стрбіти, . шерегувата.

Строка —рядок, дка.

Стропило —крбква, ви.

Строптивость —суперёкуватість, тости;
неслухняність, ности; перекірливість,
вости. Строптивый —суперёвуватий,
неслухияний, перекірливий.

Строчный —рядковйй. Строчные буквы
-—малі б^кви. літерй.

Струг (речное суди о) —I) байдак,
ка; II) струг, га (и н с т р у м е н т—
скобель); спуст, сту (большой
р у б а н о к).

Струдель —вертун, на; струдель, для; (с
м а к о м) —маківнйк, ка.

Струиться —струмуватл.

Струйчатый —хвшшстий.
Струсить —злмкатися, оторопіти, звбмпи-

ти (3 в 6 м и и в од страху).
Струя —цівка, ки; струмйна, ни; стре-

мить, меня; струмбк, мка. Струей течь
" —дзюркбм тектй, бігти, цівкою тектй,
ллятася. Струя дыму —-звій дйму.
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та.    Студенческий-Студент —студент

студёнтський.
Стул —стілёць, льцй.
Ступенька (неподв. лестницы) —

схбдина, ни; східка, ки; (перенос-
ной л е с т н.)— щабёль, бля.

Ступица —маточина,  ни;  коладиця,  ці.
Стучать —стукати; (долг о) —стукотіти;

(о с е р д ц е) —колотйтися; (хлопать
дверь ю) —грюката.

Стыд —сором, му. Стыдно —соромно, со-

ром.

Стыдливость — соромлйвість, вости.

' Стыдливый —соромлпвий.
Стыкаться, соткнуться— I) стикатися,

зіткнутися; II) (о драке) —вдаряти-

ся, вдаритися.
С тылу —ззаду.

Стычка —бійка, ки; сварка, ки; сутйчка,
чкн; колотнёча, чі.

Стяг —I) друк, ка; підбйма, ми; II) пра-

пор, ра; корбгва, вй.
Стяжание —надбання,   ння;   придбання,

ння; корйсливістъ, вости; набуванпя,
нйя; зажёрливість, вости.

~ Стяжать —набути,     придбата,     зажйти.
Стяжать славу —заясйти слави.

Суббота —суббта. ти.

Субсидия —субсйдія, іі; грошовй. доно-

мбга, ги.

Сугроб —замёт, ту; (б о л ь ш о й)— кучу-

гура, ри; (впоперек дороги)—
перевій, вою.

Сугубный— подвійний, особлйвий (Тут
потрібна  особлива  у в а г а).

Суд— суд, ду. Верховный суд— вйщий
суд, верхбвний суд.. Гражданский суд

—цивільний суд. Уголовный суд—

карний суд. Принести жалобу в суд —

запізвата до ауду, закласти. пбзов на

кбго. Являться в суд— ставитися в с5"-
ді. Отдать под суд —поставити перед
суд, віддати до суду. Искать суда на

кого —позивати кого. Судебный —судо-

вйй. Судебный приговор— вйрок, ку;

нрйсуд, ду. Судебное решение— суд'о-
вйй вйрок. Судебное определение —су-

дова постанова. Судебный исполни-

тель —судовйй виконавець, вця.

Сударь —добрбдій, ія.
Судить —думати, гадати, міркувати, су-

дйти.
Судиться —судйтися (3 багатим не

с уд й с я, з д іу ж и м не б о р й с я) ;

(долго, л о с т о я н н о) —тягатися,

водйтися по судах.

Судки— мпсочкіі (з^шками); пбсуд,
ду; поставёць, вця (для оцту, г і р-

чйці, т о-щ о).
Судно   (імн. —суда) —^суднб,  судна,  бар-

кас,  са;  дуб,  ба;  байдак,  ка;  чайка,
ки; галера, ри;  берлйна, ни.

Судорога —кбрчі, ів; перелоги, гів.
Судорожиться— кбрчитися, кривйтася.
Судорожный —^конвульсійний,  корчовйй.
Судостроение— корабёльне, пароплавне,

будівництво, цтва.

Судостроитель— будівнйк, ка (суден, па-

роплавів).
Судоустройство— судовйй лад, ду; судо-

будбва, ви.

Судьба —доля, лі; талан, ну; (уменш.)
—дбленька, ки ѵ Злая судьба— лиха,

тяжка доля; безталання, ння; недбля,
лі. Так угодно было судьбе —так уже
судйлося.

Судья— суддя,  Д1.

Суеверие— суевірство, ства; суевіря, р'я;
забоббн, ну; (чаще) —забоббни, ів.

Суеверность— суевірність, ности; забо-
ббнність, ности.

Суеверный —суевірний, забоббнний.
Суеслов —марномбвець, вця; марнослб-

вець, вця.

Суесловие —марнослйз'я, в'я. Суеслов-
н ый —марномбвний, марнослівний.

Суета (т щ е т а) —I) суета, тй; марнбта,
ти; ' П) метушня, ні; шарварок, рку

(Метушня так а, в хаті зна-

лась, як приіхав гість до

нас).
Суетиться —метушйтпся, клопотати, ся

(Бабуся не лякаеться, не ме-

тушиться: ідё тихо, с no-

li і й н о).
Суетливость —метушлйвість, вости; кло-

потлйвість, вости. Суетливый —метуш-

лйвий, клопотлйвий.
Суетность —марність, ности; марнбта, ти.

Суждение —міркування, ння; рбзсуд, ду;

думка, кп: гадка, ки; прйсуд, ду; с^д-
ження, ння.

Суживание —звужування, ння.

Суживать, сузить,-ся —зв;жувати, ся;

зв'ѵзитися; (о м н о г.) —позвуясувати,

ся; (очень) —перев^'зити.
Сукновал —валій, ія; валюшник, ка; ша-

повал, ла; сукновал, ла. Сукноваль-
ный —валюшний, шаповальський, су-

кновальський. Сукновальня —валюта,

ші; валюшня, ні; іпаповалка, ки; су-

кновальня, ні. Сукноделие— сукнорбб-
ство, ства. Суконный —сукняний. Су-
конный мастер —сукнар, р».

Сукровица —пасока, ки; мазка, вй; с.у-

кровиця, ці - (Н е ч і и а й м е н ё, б о

так вдарю, щ о й м а з к 6 ю в м й-
е ш с я) ; (у м е р т в о г о) —ыуравйця,
ці. Сукровичный— сукроватий.

Сулема —сулема, мй; сублімат, ту.

Сулея —сулія, i'i.                                       j

25



Сулить 386 Сутяжничество

Сулить, посулить —Обіцяти, наобіцяти,
обйцати, наобіщати.

Сумасбродство —нерозс^дливість, вости;
навіжёнство, ства; шалёнство, ства.
Сумасброд —варіяг, та; шалёнець, нця.
Сумасбродный —нерозсудливий, наві-
жёний, навіснйй, шалёний, шалёнува-
тий.

Сумасбродничать —навісніти, шаліти, на-
віжёніта.

Суматоха— 1) переполох, ху; II) бігани-
на,. ни; метушня, ні.

Сумасшествие —божевілля, лля; навіжён-
ство, ства; несамовйтістъ, тоста; (у
животных)- —сказ, зу. Сумасшед-
ший —божевільний, несамовитай,- на-
віспйй, навіжёний. Сумасшедший дом
—божсвільня, дім для_ божевільних._

Сумасшествовать —божевбліти, збоя«евб-
літи, навісніти, знавісніти.^

Сумбур —дурнйця, ці; бридня, ні; нісе-
нітниця, ці; безладдя, ддя; недолад-
ність, ности (Ц е я к у с ь л і с е и і т-
ницю ви кажете. В голові
якёсь безладдя. Недолад-
ність велика б у л а в йогб
п р о м 6 в і).

Сумеречный —смеркбвий.
Сумерки —смерк, ку; смеркання, ння;

(легки е)— сутінки, ів; примерки,
ків; (ранни е)—прйсмерок, рку. Су-
мерки ночные —нічйни. В сумерки —

смеркбм. Наступить, наступать сумер-
кам —примёркнути, смёркнути, прн-
меркати, смеркатіт.                              .

Суметь —зуміти, втямити, вторбпати, по-

трапити.
Сумка— торба, би; торбйна, ни;^тайстра,

ри; гаман, на; гаманёць, нця. Сумка
патронная —ладівнйпя, ці- Сумка пе-
реметная —бесаг, бесаги, саква, саків-
ва, саввн. " Сумка складная— аумка
свладана. Сумка непромокаемая —с#м-
ка непромокна.

Суммировать— підсумбвувати, підсуму-
вати.

Суммовой, суммарный (у ч е т)— підсум-
кбвий (бблік, ку).

Сумрак —сутінок, нку; морок, ку; тём-
рява, ви.

Сумрачность —хмурність, ности; похмур-
ність, ности. Сумрачный— хмурий, по-
хмурий, хмарний, тёмрявий (П о х м у-
ре'нёбо сьогбдні. Якййсь п о-
хм$грий ходить він). Сумрачно
—сутінно, похмуро.

Сумчатый —торбйнчатий. Сумчатые жи-
вотные —торбачі, ів; торбунй,_ів.

Сумятица —метушня, ні; біганйна, ни;
рбзрух, ху; (переноси о) —завирю-
ха, хи.

Сундук— скрйня, ні; (ящик в сунду-
ке на мелкие вещ и)— прискри-
нок, нка. Сундучник —скрйнник, ка;

скриняр, ра.
Суп —юшка, ки; щерба, бй; суп, пу.
Супесок, супесь —с$пісок, ску; нішавй-

ця, ці; пісковйна, ни. Супесчаный—
с^пісвуватий.

Супить, насупиться —хмурит, ся; на-
хмурится, супитися, нас^питися, на-
суллюватися (Насыплю я брови,
—г о в 6 р и т ь зима).

Супруги —подружжя, жжя. Супруг —чо-
ловік, ка; дружина, ни. Супруга— дру-
жина, ни; жінка, ки. Супружество —

I) шлюб, бу. Вступить в супружество
—одружйтися, побратися, шлюб взя-
тй, закон лрийняти; II) подружжя,.
ЖЖя. Супружеский — подружній.
ня, не.                        г

Сурик —сурик, ку; манія, н;,канійка,.ки.
Сурик свинцовый —манія, оливяна.-
Сурик в порошке —маніяі порошкуза-
та (Тёрли щёки маніёю, а
блёйвасом і ніо і лоб). Сури-
ковый —с^риковий,   манійбвпй.

Сурковый —бабакбвий.
Суровость— сувбрість, роста; гбстрість»

роста; жорстокістк кости. Суровый —

I)  похмурий, понурий, похнюпий (Л о-
х м у р е о б л й ч ч я) ; , грубий, сурб-
вий, сировйй (о полотне) 'Дер-
жйть  хусточку та  суровую);
II)   сувбрливий, сувбрий, жорстбкий
(Сувбра л юдйн а). Суровые нитни
—сурбві нитки.

Суровье —сировина, ни.
Сурок —бабак, ка.
Сурьмить— чорнйта, підчёрнювата.
Сурьмление— чорніння, ння; карування,

ння.
Сусаль, сусальное золото— шумиха, хи;

пбзлітка, ки.

Суслик —ховрах, ха; овражбк, жка.
Сусло— брага, ги.
Сустав —сустав, ва; суглбб, ба; (п а л ь-

д е в) —щиколоток, тва (Без ж и л,
без сустав, а на ноги встав).
Суставный— суставний,  сутлббний.

Сутки —сутки, ток; доба, бй (День і
ніч-сутки пріч). Суточный— сут-
ковйй, добовйй. Суточный рапорт— до-
бовйй рапорт. Суточные— добове, сут-

ковё.
Сутолока— гармвдер, ру; безладдя, ддя?

біганйна, ни (Дурнё безладдя
лихо діе).

Сутуловатый— згбрблений, сутіулий.
Сутяжить— сутяжит,   тягатися   (по су-

дах), позиватася. -.
1 Сутяжничество— сутяжництао, цтва.



Сутяга 387 Сцепление

Сутяга —сутяга, ги.

Суть —суть, ти.

Суфикс (г р а м.)— наросток. стка: су-
фікс, са.

Суфлер —суфльбр, ра.

Суховатый —сухуватий, пбсухий.
Суходол —еуходіл, долу.

Сухожилие —тужінь, ня; суха жила. Су-
хожильная оболочка (а н а т.) —твердів-
ка, ки.

Сухой— сухй\а. Сухая земля —сухбземля,
яі.  Сухое  лето —сухоліття,  ття;  сухе, |
посушне літо.

Сухопарый — сухорлявий. сухощйвий
(Чоловік був висбкого зрб-
сту, сухорлявий).

Сухоподстой ник—сухостій, стою; суш-

нйх, ка; сушняк, ка.

Сухопутный —суходілыіий.
Сухощавость —сухорлявість, востн.

Сухоядение —сухоіжа, жі; суха іжа.

Сучить —сукати, сучити (Сіучуть т о-

рочкв з ч б р н о г о йібвку).
Суша, сушь— I) суходіл, блу; суша, ші;

безвідня, ні; II) сушник, ка; сушняк,

ка; III) засуха, хи; посіуха, хи (Т я,

■р і ч ѳ н ь к о, т и, 6 й с т р а я, в й-
кинь кіс точки на cJ'Hiy. Б е з-

в f д н а суш а).
Сушение— сушіння, ння; сушения, ння;

сушня, ні.
Сушенный —сушений, сушений. Суше-

ные фрукты —с$'інениці, иць; сушняк,

ка; сушня, ні.
Сушильня —сушарня, ні; сушня, ні.
Существенность— істбтність, ности; суть,

о\'ти. Существенный — грунтбвний,
істбтний, істий. Существенная разни-

ца —груитбвна різнйця.
Существительное   (имя) —речівшгк, ка;

імёняик, ка.

Существо —I)  істбта,  ти;   (создание)
—створіння, ння; II) суть, ти (Г о в о-

р и по с </■ т і).
Существование —існування,  ння;   (и р о-

зябание) —животіння, ння.
Существовать —існувати, існую, існуеш,

ісйуе; жйти; (кое-как)—животіти.
Сущий —I) сущий; II) сутий.
Сущность —суть, ти; існість, ности.

Сфальшивить —.зфалшпувагл.
Сферический— сферкчний,  оп.ѵклий, ку-

лястий.

Сформировать —зфорыувати.
Схватец —гапличбк, чка.

Схватка —I) (в о е н н а я) —потйчка, чеки;

бійжа, ки; (сам на сам) —гёрць, ця:

гёрець, рця; II)  (ссор а) —звада', дн;

сварка, ки.

Схватывать, схватить, -ся —I) хапати, ся;

схопйти, ся (Він хаиае йоге  за 1

руку). Схватываться с места —схопи-

тися; (м н о г о) —посхбплюватися (В с і
посхбплювалися, скоро він
увійшбв); II) стинатися, стятисл.

зчёплюватися, • зчепйтися, зітнутися
(для ^боротьбй, в рвар'пд) ' Ш : к

зчепились дві баб и, лёдве
і х розвелн. С о ф р б н і з Ордою
стявся, сам в невбленьку
и о и а в с я). Схватились, ан и след

простыл —хопйлися, та вже й пари

нема.

Схема —схема, ми.

Сходить— I) схбдити, джу, диш, дить:

зійтй, зіхбдити (Зійшбв з гор и).
Сходить, сойти с ума —божевбліти,
збожевбліти, навісніти, знавісніти; It)
убувати, спадати (Вода у б у в а в

вже); Ш) одхбдити, одійтй, схбдити. •■

зійтй, кйдати, кйнути (службу).
Сойти с квартиры —перебратися, пере-

нестйся (I в_а н уже одійшбв од

н а с, б о в гс б у в рі в).
Сходиться, сойтись (собиратьс я) —1)

схбдитися, джуся, дишся; зіхбдитисч.
зійтйся, посхбдитися (На з б б р и

сходиться люди. Такого б а-

гато посходи лося людей на

майдані); II) (сходиться вза-

имно) —схбдитися, зійтйся, поедна-

тися,  злучіітися, погбдитися.
Сходный —1) збіриин; Л) згідний з чим,

подібннй до чбго, схожий на що; III)
недорогйй, помірний, поціннпй. Сход-
но —згідно з чим, подібно до чбго, по-

мірно з чим; {по ц е н е) —поцінно.

Сходство— ;сх6жість, жости; •подібність.
ности Шезвичайна схбжість
дочки з м а т і р' ю в р а з и л а

його).
Сходствовать —похбдити, джу, диш, итъ

(па кого, на що); вдавати (на кого);
вдаватися (в кого); скидатися (на ко-

го) (Петрб скидаеться лицом

на свогб батька. Дівчина по-

ходить на свою матір).
Схожий —подібний, схожий.
Схоронить —сховати,  схоронкти.

Сцена —I) сцена, ни; ява, яви^ II) (м <■

с т о) —сцена, ни; кін, кону.

Сценарист —сценарист, ста. Сценарий —

сценарій!
Сцен ически й —сценічний.
Сцепка, сцеп —зчёплговання, ння; зчіп-

лювання, ння.

Сцепление (хим.) —І)спІйність, ности;

сподучення, ння; (однородных
частей) —скупність, ности; II) яал-
цк>г, га. Сцепление частиц — спійність
часточок.



■■■■■■ВШІММякг

Сцеплять 388 С'езжать

Сцеплять, сцепить,-ср— I) зчшлювати,

оя; зчепйтп, ся; позчіп іювати, ся.

Сцеплять вагоны —зланкбвувати, зчёп-
лювати вагбпи; И) (зуб ы) —зціплюва-
ти, зціпити, зтинати, зтятн; III) сти-

натися, зітнутися, зчіплюватися, зче-

пйтися з ким (Б й т и с я, л а я т и с я 1,

сп с р о чаи с я).
Сцепной —зчіпнйй.
Сцепщик —зланкувач, ча.

Счастие —щастя, стя; талан, ну; іцаслй-
ва, добра доля; гаразд,_ ду. К счастью
—на щастя (Т ого іц а с т я, т 6 I в и-

лі повік не забудем).
Счастливиться —щастйти, талаш'гги, фор-

тунити^ вестйся (Йому завжди
щастйть, за піо-б вів не б р а в-

с я. Всдёться й о м $ у г о с п о-

д а р с т в і).
Счастливый —щаслйвиіі, щасний, талан-

ннй. Будьте счастливы —щаслйво.
Счастливо —I) щаслйво, щасно; II)
добре, гаразд (У нас все гаразд

и б к н щ о).
Счет —рахунбк, нка. Счет авансов —ра-

хунок авансів. Счет амортизации иму-

щества —рахунок амортпзаціі майна.
Счет бюджета —рахунок бюджету. Счет
векселей выданых —рахунЪк вевсе-

лів внданих. Счет векселей к платежу

—рахунок вскселів до вшілати. Счет
векселей полученых —рахунок вексе-

лів одёржаних. Счет векселей проте-

стованных —рахунок векселів нроте-

стбваних. Счет векселей на инкассо —

рахунок векселів на, інкасо. Счет век-

селей в, учете —рахунок векселів у

дйсконті. Счет вкладов —рахунок вкла-

дов. Счет водопроводных сооружений
—рахунок водогінних слоруджень.

Счет вспомогательный —рахунок добо-

мічнйй. Счет движимого имущества —

рахунок рухбмого майна. Счет дохо-

дов —рахунок прибутків. Счет доходов,

назначенных по смете —рахунок прж-

бутків вйзначених у копггбрисі. Счет
заборщиков —рахунок забірників. Счет
заказчиков —рахунок замбвників. Счет
закладов —рахунок застав. Счет запас-

ного капитала —рахунок запасного ка-

питалу. Счет заработной платы —раху-

нок заробітньоі платні. Счет инвен-

тарного имущества —рахунок інвен-
тарного майна. Счет имущества спе-

циального учета —рахунок майна, спе-

ціяльного ббліку. Счет иностранной
валюты —рахунок чужозёмноі валюта.

Счет кассы —рахунок каси. Счет ли-

цевой —рахунок особбвий. Счет нало-

женных платежей —рахунок накладе-

них   вйплат.    Счет начетов— рахунок

нарахбвань.    Счет    невостребованных.
сумм- —рахунок невйцравленнх сум.

Счет недвижимого имущества —раху-
нок нерухбмого майна. Счет оборотно-
го капитала —рахунок оборотного ка-

піталу. Счет общих расходов —рахунок

загалышх видатків. Счет основной—
рахунок основнйй. Счет основного ка-

питала —рахунок основного капіталу.
Счет паев в учреждениях —рахунок
паів в устанбвах. Счет переходящих

сумм —рахунок перехіднйх сум. Счет
подотчетных лиц —рахунок підзвіт-
них осіб. Счет поставщиков —рахунок
постачальників. Счет прибылей и
убытков —рахунок зйску та втрат.

Счет результатов отчетного года —ра-
хунок наслідків звітного року. Счет
ссуд выдан ых^рахунок виданпх по-

зик. Счет сумм назначенных к уплата
и перечислению —рахунок сум прпзна-
чених на вйплату та перерахувашм.

Счет текущий —рахунок біжучий. Счет
текущих счетов —рахунок біжучих ра-

хунків. Счет текущей выручки —раху-
нок біжучого вйторгу. Воспитываться
на казенный счет —вихбвуватися уря-
дбвим коштом. Заплатить по счету —

заплатим рахунок. Издано на счет
академии —видано" коштом акадёміТ.
'Поставить на счет — задічнтіи, заішсаттт

в рахунок.

Счетный —I) полічѳний, дічений, зрахб-
ваний. Счетные деньги —полічені грб-
ші; II) рахуикбвпй. Счетная книга —

книга рахунків. Счетное отделение —-

відділ рахункбвнй. _ Счетный аппарат
—рахункбвнй адарат. Счетные науки-

—рахівнйчі науки. Счетная часть —

рахівкйча частйна.
Счетовод —рахіввйік, ка.

Счетоводный —рахівничпй.
Счетоводство —рахівдйцтво,  цтва.

Счетчик —облічник, ка; (е л е к т р.) —лі-
чйльник, ка.

Счеты  (п р и б о р) —рахівйиця, ці.
Счисление —лічба, бй; рахування, ння.

Считать —рахувати, лічйтй. Считать кого
кем, считать за кого —вважати за, ма-

ти за (В в а ж а ю вас за розеину
л ю д и н у). Считаю своим долгом —

вважаю за свій оббв'язок, своім обб-
в'язком.

Сшиватель —зшивач, ча.

Сшивать —зшивати.

С'езд —з'ізд, з'ізду.
С'езжать, с'ехать —I) з'йдйтн, ся; з'і'ха-

ти, ся (И н к о л и т р а п и т ь с я го-
ра, так з н ё і знов з'ідешна
рівне): II) перебиратися, перебратп-
ся,   леревбзитися,    перевезтйся    (М и
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перебирав мося до ияшою
п о м ё ш к а н н я).

С'езжатьея, с'ехаться —ѳіздйтиая, з'Гжд-
жатнея (В с і студёнти вже по-

з'і ж д ж а л и с я  до  К и 1 в а).
Семка— здіймання, ння. Семка плана —

здійыання плану. Снимать в аренду —

взяти в орёпду, посёсію.
Сестное —гстдвке^ ого; іжа, жі.
Сэкономить —з'еконбмитп, млю, миш;

приощадити, джу, диш.

Сыворотка —сирбватка, кн. Сыворотка
дифтеритная —сирбватка дифтерйтна.

Сыграть —заграти, програти, одіграти.
Сыграть • вальс —заграти вальса. Сы-
грать свадьбу —справитп весілля. Сы-
грать штуку —вжарити штуку.

Сыгриваться, сыграться —зграватися, чі-
гратися (Квартет добре з і-
г р а в с я).

Сызмала —змалку (Я к и е б у л 6 з м а л-

к у, не б у д е й д о   с т а р в у).
Сыпучесть —сіідкість, кости.

Сыпучий —сипкйй.    Сыпучее    тело —си-

; лѳць, іщя; силкё, ого.

Сыпь —вйсипка, ки.

Сыр —ci'ip, ру. Сыр овечий — вурда. ди;

гляганець, нця; (соленый о в е-

ч и и) —брйндза,   зи.

Сыреть —мовріти, вбгкнути, сиріти, віль-
готніти.

Сырец —сировина, ни.

Табак —тютііон, ну; табак, в\ ; махорка,

" ки; (особый сор т) —бакун, на. Та-
бачный —тютюнбвий. Табачная фабри-
ка —тготюнбва фабрика, ки. Табачный
магазин— тютюнбва крамнйця, ці. Та-
бачная плантация —тютюнйще, ща. Та-
бачная промышленность —тютюнбва
промислбвістъ, вости.

Табакерка —табакерка, ки; табатйрка,
ки; (из березовой кор ы) —тав-

лкнка, ки.

Табаководство —тюг'юнництво, цтва. Та-
баковод —тютшнник, ка.

Табель —табель, ля.

Таблица —таблйця, ці. Таблица умноже-
ния —таблйця мнбження. Логарифми-
ческая таблица —логарптмічна таблй-
ця. Табличный — таблііцёвий, таблич-
ний. Табличная разность —таблична
різийдя.

Табурет —стільчик, ка;  табуретка, тки.
Таз —I) таз, за; (м е д н ы й) —мідийщя,

ці; II) (а н а т.) —таз, за; крижова кість.
Тазовый —тазовий, крижовіій.

Таинственность —таемнйчість, чости; та-

Сырный —ейрнпй, з сиром. Сырная не--

деля —масниця, ці.
Сыроварня —ейршщя, ці.
Сыроватый I) (о п о м е щ е п и п) —вог-

куватий; II) (х л е б) —глевкуватин

(В о г к у в а т а к і м н а.т a. Г л о в к. л -

в а т и й х л і б). Сыро —вбгко, віль-
гбтно.

Сыромятник —гарбар, ря; кожум'нка, кн.

Сыромятнический —гарбарський, кожу--

м'яцький.
Сыромятничество —гарбарство, ства.

Сырой —I) (н е с в а р е н ы й) —екрий : Ш)
(недопеченный) — глевкйй;    III)
(в л а ж н ы й) —вбгкий;     (к а к о й- л и-

б о     материя л) —сировйй.    Сырые-
материалы —сировина, ни.

Сырость —I) вбгкість, kocthj вільгіеть,
гости; II) сйрість, рости; сйравість, во-

сти.

Сырье —сирёць, рця; сировина, ни.
Сырьевой —сирцевйй.

Сыск —рбзшук, ку; рбзвідка, ки. Уголов-
ный сыск— карний рбзшук. Сыскной
—розшукнйй, розвідочний.

Сытный —I) сйтний, тревнйй, паідкува-

тий; II) жйрнпй (Ойтна паша на

__ т о л 6 ц і. Ойтна з е м л я).
Сюда —сюдй, сгодбю.
Сюрприз —сюрприз, за; несподіванка, ки.

Сфера —сфера, рп; ббсяг, гу; отбчення,
ння; окружения, ння.

т
емність, ности. Таинственный— таем^

нйчнй, таёмний.
і Таиться, затаиться, притаиться —таіти,

ся; утаіти, затаіти, притаіти, ся; крй-
тися, закрйтися з чим, від кого, хо-

ватн, ся; заховати, ся; сховатися •■$

чим, від кого (Овогб гріха не

таю, а ч у ж 6 г о не в і з ь м % на

себе).
Тайна —таемнйщя, ці; тайна, ни; таем-

ність, ности. Тайный —таемний, та'й-
, нпй, потайийи. Тайно —таёмно. Тай-

ком —потай, потаемне, крадькома г

нйшком, потаенці, лбкрадькп, знйшка,
нйщечком.

Тайничать —таітися,  крйтпея,  ховатисі

з чим, від кого.

Тайнобрачные растения— безквітні рос'

лини, скритопблі рослйни.
Так —так, такечкп, такеньки. И так и

сяк —I) абй-як, _ сяк-так; II) і так, і
сяк; на всі ладй, всякими способами.
Так или иначе —чи сяк, чи инак. Так
как —66, затйм, що, через те, що. Так-
ли —чи так. Так куда тебе —так да-
там, так дё тобі (X о т I л а п р и в ч й~
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ти до діла, так дё тббі. I не

приступит до нёі). Так себе—
аби-що, абй-як, нічбго. Так сказать —

примірно, мовляв, сказати-б, сказать-

би то. Так точно —так саме, самісінь-
ко так, достбту такЛТакже—так саме,

такбж.
Такой —такйй. Таким образом (с л е'д-

с'т в и е) —бтже, так, таким чином, та-

ким рббом, оттак. В таком случае —в

такім разі. Такой совершенно —такі-
сінький. Таковой —такйй, таківський.
Да и был таков —та й на втіки, та и

по ньому.

Такса—такса, си.

Таксатор —таксатор, ра.

Таксация —таксація, ціі. Таксационный
—тавсаційний.

Таксирование —таксування, ння.

Таксировать —таксувати, оцінювати.
Такт—галот, ту; лад,- ду. В такт—влад.

Тактный (м у з.) —тактовий. Тактиче-
ский —тактйчний.

Талант —талан, ну; хйст, cry; здібність,
ности (На що карі 6ч і, коли не-

ма ;дблі, нема талану. Талант-
ливый —талановйтий, здібний. Талант-
ливо —талановйто.

Талия —стан, ну (I на лйченьку"
рум'яна  і  на  стану  г 6 ж а).

Талон —талон, ну.

Таль —рбзталь, ли; рбзтопель, ли: тал,

лу. Талый —талий, віідлёгліш.
Там —там, биде. Где-то там —там десь.

Там далеко —г*ен-гён, геть-гёть.
Таможня —мйтниця, ці. Таможенный —

мйтний. Таможенная пошлина —мйто,
та. Таможенник —мйтник, ка.

Тамошний —тамтёшній,  тамошній,  я,  е.

Тангенс^-тангенс, са. Тангенсиальный —

тангетщіяльний.
Танец —I) танець, нця; II) (х о р о в о д) —

танок,  нка  (Кол й-б  т а к а  до  ро-
/ооти, як до танців). Танцеваль-

ный —танцювальний. Танцевальный
зал —танцювальна заля, заля для тан-
ців. Танцулька —танцівка, ки.

Танцевать—танцюватп, танчитп (Т а п-

цювали тай не в клон и лис я).
Танцовщик,-ца —танцюриста, ти; тка, ки.

Тара —тира, ри.

Таракан —таракан, на; тартан, на.

Тарань —тараня, ні.
Таратайка— біда, д».
Тараторить —базікати, патяжати, теревё-

нити (Розвбдить ; теревёні
п і д ч а с п р а ц і. П а т к к а е ш, н е-
наче п'яний).

Тарелка —тарілка, лки; (глубока я) —

нол^'мисож, ска. Тарелочный —таріл-
кбвий.

Тариф —тариф, фу. Тарифный —тарйф-
ний. Тарифная политика —тарйфова
політяка. Тарифная сетка —тарифбва
мерёжа, сітка.

Тароватый —щёдрий, подаруйко, гайний.
Тать—злбдій, дія.
Тачка —тачка, чки; (землекопная)

•—грабарка, ки.
Тащить,-ся —I) тягтй, ся; воловтй, ся;

тарабанити, ся; цупити, ся; шелющи-

ти, ся; (о л ю д я х) —плёнтатися, тяг-

тися, чвалати, телющитися, плугани-

тися (Чвалаѳ по болбті, я к ж у-

равёль. Пбки доплуганиш-

ся додбму, то й вёчір б уде).
Таять—танути (Т а н у т ь, в' я н у т ь

снігй).
Тварь— твар, ри; тварйна, ни;* (грубо)

тварюка, ки.
Твердеть, отвердеть —твердіти, твердіша-

ти, затвердіти, тужавіти, затужавіти
(3 а т у ж а в і л а глина).

Твердить —повторяти, товктй, торочити.

правити свое (Щ о йом^ не гово-
ри, а він свое править).

Твердый— I) твердйй, кріпкий, міцнйй:
П)^ незмінний, непохабний (Твер-
дйй як к а м і н ь. В і н н е п ох й б-
ний у своіх пер еконаннях).
Твердо —твёрдо, міцно, незмінно, не-

похйбно.
Творение — I) (процесс) — творіння.

ння; II) (предметы) — творіння,
ння; створілня, ння; III) (литер.) —

твір, твбру.
Творец —I) твбрёць, рця; 11) автор, ра.

Творительный падеж —оріуднпй відмінок,
нка.

Творить —I) творйтн, чинвти, робйти, ді-
яти (Чиня мою в б л ю, то й до-

бре буде. Рбзкіш творить

б і л ь. На чиім вбзіідеш, то-

"м5 г й ласку тв ори. Шевч_ёнко
й в неволі твортгв с в о і в и с 6-
и і и о ё з і ")').

Творог —сир, ру.
Творчество —твбрчість, чости. Творче-

ский —твбрчий.
Театр —театр, тру. Театральный — теат-

ральний, театровий.
Тезис— теза, зи.

Текст—текст, ту.

Текстильный —тевсяильний.
Текучесть —плйнність, ности; текучість.

чости. Текучий —текучий, біжучий,
живйй, плйнний (В о да __ текуча.
Хоч річка й невеличка, та
усё-ж жива вода —не болото).

Текущий —текучий. Текущий счет —бі-
ж#чий рахунок. Текущие расходы, де-

ло —иотбчні видатвн, витрати, справи.
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Текущий год —лотбчний рік. Текущие
дела —потбчні справи.

Телега —віз, воза; (т е л е ж к а) —возик,
ка. Тележник —I) возій,^ ія; майстер,
стёльмах, ха; колодій, ій.

Телеграмма —телеграма, ми. Телеграмма
внутренняя —телеграма внутрішня. Те-
леграмма международная — телеграма
міжнарбдня. Телеграмма правитель-

ственная —телеграма урядбва. Теле-
грамма служебная —телеграма службо-
ва. Телеграмма частная — телеграма
приватня. Телеграмма срочная —теле-
грама негайна. Телеграмма с нароч-
ным^=телеграма з післанцём. Телеграм-
ма до востребования —телеграма до за-
питання.

Телеграф —телеграф, фу. По телеграфу—
телеграфом. Телеграфный — телеграф-
ний.

Телеграфи ровать —телеграфувати.
Телеграфист— телеграфіст, та.
Телескоп —телескоп, па. Телескопиче-

ский —телескопічний.
Телефон —телефон, ну. Телефон индук-

торный —індукторний телефон; пере-
носный — неренбсний; селекторный —

оелекторний. По телефону —телефоном.
Телефонный —телефбнний. Телефони-
ровать —телефонувати. Телефонограм-
ма —телефонограма, ми.

Тело —тіло, ла. Тельце —тільце, ця. Тело
простое (хим.) —прбсте тіло; пёрвонь,
вня. Тело сложное —тіло складне. Те-
ло твердое —тіло твердё. Тело жидкое

- —тіло плйпне, рідкё. Геометрическое
тело —геометргічне тіло. Круглое тело
—крутле тіло. Тело вращения —тіло
оборбтове. Тело правильное —тіло пра-

вильне. Граненое т.ело —рубчасте тіло.
Телодвижение — р$х, ху; рухи тіла;

движка, ки.

Телосложение —стагура, ри; будбва тіла.
Тем —тим. Тем более —тим білыпе, і по-

им, потому, поготів (В л I т к у пога-

но, а зимою й поготів. Трёба
д о д а т и й о м іу п л а т і і, тим

більше він і заслужив на цё).
Тема— тема, ми.

Тембр —тембр, ру.

Темляк—китиця, ді.
Темнеть —темніти, темнішати; (вече-

р о м) —сутеніти, поночіти.
Темнеться, затемнеться —туманіти, маня-

чйти, заманячйти, бовваніти, забовва-
ніти (Здалёку щось манячить.

На нёбі чистому ген хм ар а

бов в ані е) %

Темница —темнйця, ці; в'язнйця, ці
(Легче булб  на  в 6 л і гулят и,

як   т е и ё р   і з   т е м н к ц і   в и г л я-

д а т и).
Темнота —тёмрява, ви; морок, ку (Г у-

стйй морок скрізь по хатах.
Очі з гас л и й всю душу тём-
рява о к рил а). Темень —пітьма, мй.
Темный — тёмний; (тусклый) —

тьмянйй; (очен ь)— морбчний (I в д а-
ча погана, і души, тьмяна).
Темнехонький — темнісонький. Тем-
ненький—темненький. Темно— темно,

пбночі, тьмйно. Темноватый —темнень-
кий, темнуватин (К і м н а т а т р 6 х и
теми он ьк а).

Темнобурый —темнобуланий.
Темноголубой —темноблакйтнин.
Тёмнокрасный— темночервбний, бурячкб-

вий.
Темнорозовый —темнорожёвий.
Темнорусый— темпорусйвиИ. #

Темнорыжеватый —темнорудявий.
Темнорыжий —темнорудйй; (с черны-

м и полосам и) —муругий.
Темносерый — темносірий; темносйвий;

(немного седоваты й)— пшакува-

тий.
Темноцветный —темнобарвний.
Темперамент —вдача, чі; темперамент,

ту.
Температура— температура^ ри.
Темя —тім'я м'я; тімня, ня. Тёмя горы

—верх, шпиль гори.
Темянный —тімённий.
Тендер— I) (с у д н о с о д н о й м а ч т о й)

—тёндра, ри; II}- тендер, дера. Тендер-
ный —тёндерний.

Тенить, оттенить— тінити, відтінвди.
Тенор— тенор, ра. Петь тенором— співа-

ти тенора.

Тень— I) ггінь, ни; холодок, дку; затанок,
нку ; II) (в р и с о в а н и и) —тінь, ни.
Тень собственная —тінь власна. Тень
падения —тінь упадбва. Теневой— ті-
невий. Тенистый— тінявий. Тенистое
место —холодок, дку; затінок, нку.

Теорема —теорема, ми. Обратная теоре-
ма —обёрнена теорема. Основная те-
орема —основна теорема. Противопо-
ложная теорема —теорема противна.

Теоретический —теоретичний. Теоретиче-
ски —теоретично.

Теория —тебрія, ріь Т. дисперсий —т
диспёрсп. Т. индексов— т. індёксів. Т.
соединений —т. ополук.

Теперь— тепёр, нйні, тепёречки, тепо-
реньки.

Теплиться —горіти.
Тепло (сущ.) —тепло, ла; (наречие)

—тепло (На д в 6 р і с ь о г од н і т ё-
л л о). Теплый —тёшшй. Теплая вода —

літепло, ла.
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Теплота —теплота, тй; тепло, ла. Тепло-
ватость —пбтеплість, лости. Тепловатый
—тепленький, потёплий. Теплоиспу-
скание —теплотёча, чі. Тепломер—- те-
лломір, ра; градусник, ка. Тепломер-
ный —тепломіршш. Теплопередача —

теплопередача, чі. Теплопроводность —

тепловідність, ности. Теплород —теп-
лёць, цк; теплотвір, вору. Теплород-
ный —тешіотвбрний, эгр.івний. Тепло-
силовый — теплосйловий. Теплоход —

теплохід, хбду; теллотяг, гу. Тепловоз
—тепловик, ка; тепловіз, виза. Теплу-
шка —теплушка, шки; курник, ка.

Тереть,-ся —тёрти, ся; шарувати (В і л
так вйшарував підлбгу, що
л п л я м и н і д ё немае); {верев-
кой, железом и по д.)— шмутлйтп;
(об о б у в и)— м'уляти, мулити (На-
■м у л и в ногу, що й не и і д і й д у).
Сапог трет —чббіт муляе.

'Терзание —роздирання, ння; шарпання,

ння; (мучение, истязай и е) —

мордування, ння.
Терзать —I) роздирати, рвати; шарпати,

шматувати; II) мучити, мордувати.
Терка —тёрка, ки.
Термин —тёрмін, ну.
Термометр —термбмет, тра; тепломір, ра.

Терпеж —терпёць, пця. Не в терпеж ста-
ло,   истощилось   терпение — терпёць
увірвався.

Терпение—терпіння, ння; терпёць, тщя.
Терпеливый —терплячий  (Та к 6 тер-
пя я ч е,  що   як   не   б й л,   не   з а-

плаче).
Терпентин— шпигинар,    рю;    терпенти-

на, ни.
Терпнуть, отерпнуть —тѳрігаутл, потёрн-

нути, дерев'янітл, по дерев' яніти. Отерп-
ший —тёрплий, одерев'янілий.

Терять, потерять,-ся— I) губйти, ся; загу-
бйти,  ся;    згубйти, ся;    тратити, ся;
страчувати, ся; витрачати, ся. Терять
время —ігаяти, тратити, марнуваттт чао:

IB    міпіатися,   змішатися,   етерятися
(В б і г до вас у хату та й змі-
ш а в с я,   п о б а ч п в ш л    с т і л ь к и
людей). Терять, потепять веру —сне-
вірятися, зневіритися. Терять, потерять
сознание —знепритомнювати, зпепритб-
мніти.

Тес —тес, су: теснйця, ці.
Тесать —тесати.
Тесельник—тесляр, ра.
Тесемка —стрічка,  чки;   поворозка,  зки;

тасьма, мй.
Теснение—I) тиснения, ння; IT) стис. су;

стйски, ків (О т и с к и в г р 5' Д я х).
Теснина— йснйна,   ни;    (у з к и й   л р о-

х о д) —суточкй, чбк.

Теснить, потеснить (затеснить) —ті-
снйти, затіснйти; (делаться т е с-

н ы м) —тіснішати, потіснішати;^ (у т е-
с н я т ь) —тіснйти, утісняти, утнекати.

Теснота —тіснбта, ти; тйсиява, ви (Ті-
с н 6 т а, що й кием не п р от й-
Снеш. Дарма що нас т і с н я т ь

звідусіль, а ми вййдемо на
вільну дорогу). Тесный —тіснйй
[(Улиці тісні). Тесный в под'еме —

припадистий, тіснйй, тяжкий, скрут-
нйй. Тесно —тісно, затісно, тяжко,
скрутно. Тесноватый— потісний, затіс-
ний.

Тетерев —тетеря, рі; тетервак, ка.
Тетка —тітка, ки; (у м е н.) —тіточка, чки;

тітуся, сі; (жена д я д и) —дядяна(,
ни (I д ё д к д и н а до на с).

Тетрадь —зшйток, тка.
Техника— тёхніка, ки. Технический —

технічний.
Течение—I) течі&, чіі; біг, гу; водоіёча,

чі; плин, ну. По течению —уплйнь, за
подбаз. Против течения —прбти води.
Течение реки —біг рікй. Течение вре-
мени —уплйв часу. С течением време-
ни— з нлйаом часу; II) прбтяг, гу, про-
дбвж, жа. В течении— пронятом, через,

на прбтязі чбго.
Течь —I) (стечь) —тектй, бігтп, питься,

точйтися; (тонкпмручьем, стру-
ей)— дзйритп; (с и л ь н о)— рйнути; (о
кров и) —юптити, тектй, бігти; II) (о
течи) — протікати, протектй ( Д а х
протікае); III) (у т е ч ь)— бігти, ті-
кати, утікатн; to в р е м е к и) —прохо-
дитп, тектй, точйтися, плйнути.

Тигель —тигель, гля. Тигельный —тиг-
льовйй.

Тик—демикитон, ну;  (более грубая
т к а н ь)— пістря," pi.  Тиковый— деми-
китбновий, пістрьбвий.

Тина-^-твань,  нн;   мул,  лу;   намул,  лу:
грузь, зи. Тинистый— багнвстпй, мул-
кий, грузькйй.

Тиневеть— заплпвати, за.чосйтшоя мулом.
Тип —тип,    па.    Типический— типічний,

типбвий  (О б л й ч ч я  т и л і ч н е у к-
р а і п с ь к е.      Типбвий      ланд-
шафт, враевй д).

Типография— друкарня, рні. Типографи-
ческий —друкарсышй. Типограф —дру-
кар, рй.

Тиран —тиран, на; кат, та; живоід. да..
Тиранить— мордуватп,   катувати,   тира-

нитн.

Ти"інство —тиранство, ства.
Тире —риска, ски.

I Тискать,    втискать,    втиснуть— тискам.
I     тйснутп,   вгйскати,   втйснути,   лхаги,
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впихати; (м н о г о) —повтйскувати, по-
впйхувати.  Втиснутый^впхнутий.

Тиски  (п р и б о р) —тиски, сѳк; лещата,
щат; II) пііт, ту.

Тиснение—друкування,   ння;   видання,

ння; тиснения, ння.

Титуловать —титулуватп, вёлпчатп.
Тиф—тиф, фу. болеть тифом —елабува-

ти, хоріти на тиф.
Тихий —тихий, легенький, новільний, да-

гідний, сумйрний. Тихий голос —ти-
хий, глухйй голос. Тихий ветер —ти-
хий, лагідпий, легенький вітрёць. Ти-
хая походка —тиха, повільна хода. Ти-
хий ход —повільний хід. Тихо —тихо,
тихенько, помалу, помаленьку, пово-

ль Тихомолком —стиха, тихцём, тйш-
ком-нйшком, нишком. -

Тихнуть, стихнуть, за-, при-, утихнуть —

тйжнути, стйіхнутл, затмхнуіги, прп-
тйхнути, ущухнути (У щ іу х в і т е р

Затихло все на двбрі).
Тихонравие —тихомйр'я, р'я; лагода, ди;

тихомйрністъ, ности; лагідність, ностн.
Тихонравие жителей —тихомйр'я насе-
ления. Тихонравный —тихомйрний, ла-

гідний (на вдачу).
Тихоходный —тихохіднпй, повілышй.
Тихонько —тихёсенько, потихёсеньку, по-

малёсеньку, нйщечком (II о м а л ё-
сеньку, потихёсеньку, моя
м а т и, й д й).

Тишина —тйша, ші; тишина, ни.
Ткальня— ткальня, льні.
Ткань— тканйпа, ни; (д о м а ш н я я)—

доматкан,  ну.   Тканевый —ткапйннпй.
Ткать, выткать —ткатп, вйткати (Бона

п л ах г и ткала).
Ткацкий— ткалъний. Ткацкое отделение

—ткальня, ні.
Ткач —ткач, ча; (женщин а) —ткачи-

ха, хи; ткаля^ лі. Заниматься ткаче-
ством —ткачувати. Тканье — тканнй,
ння (Основа нитя на, а тканнй
вовняне. Ткання цілими
штуками). Ткачество — 1) (реме-
с л о) —ткацтво, цтва; II) ткачі, ів (В с е
ткацтво  зійшлбся).

Тлен —тлін, ну. Тленный —тліиний.
Тление—тління, ння.
Тленность— тлінь, ни (Гортань і х

д й ш е с м ё р т ю ѵ т л і н н ю) ѵ

Тлетворный —шкідлйвпй, шкодючий, за-
гноіоючпй, заразливпй, смертодайний.
Тлетворно —шкідлйво, заразливо, за-
ігнаююче.

Тлеть, истлеть— I) (гнить)— тлжи, за-
тліти, гнйти, зогнйти, трухніти, по-
трухнути; (г о р е т ь) —тліти, жёвріти,
попелітя (X о ч н е х 6 в а н а т л і й.
Дрова   тліють,   а   не   горят ь.

Тліе він сёрцем, глядючи нв>
м ё н е).                  ;      /           I-  і

Тля— іржа, жі; гниття, ття; гнилизна, пи.
Тмин —ктмйн, ну; тмин, ну.
Тмить, затмить,-ся —тьмйтп, ся; затъми-

ти,   ся;   темнити,   ся;   затемнйти,   ся,
тьмарити, ся;  затьмарити, ся (Вон 6-
тьмйть кругом ліби на дощ).

То-то, то-бишь —то пак. То-то  же —тр-ж
бо. То и дело— раз-у-раз, раз по раз.
Что-то— щось, якбсь. И тому подобное,
и так далее —то-що.

Товар— товар, ру; крам, му. Товар ману-
фактурный, галантерейный,  мелкий —

крам, му. Товар бакалейный —бакалія г

ліі;   '(у   сапожников)— товар,   ру;
ремінь, меню. Товарный— I) товарбвии,
товаршш;   Іі)   (о   х л е б е)— спродаж-
ній.    Товарный  поезд— грузовші,    то-
варний, вантажний пбізд.

Товарищ— товарйш,  ша;   (с о б и р.)— то-
вариство, ства. быть товарищами— то -

варишуватп з ким; II) (н а с л у ж б е)
—товарйш, помічнйк, ка. Товарищ су-
дьи— лідсудок,   дка.   Товарищеский—
товарйський.  С  товарищеским  приве-
том— з товарйськпм привітанням. То-
варищески— по-товарйському.

Товарищество— товариство,   ства.   Това-
рищество на вере— товариство на вгрі.
Тов. ссудо-сберег.— тов. ощадно-позич-
кбво. Тов. паевое— тов. пайбвё. Тов. ак-
ционерное— тов.  акційне.  Тов.   потре-
бительское— тов. спожйвче.

Товарность— товариість, ности.

Товарообмен— товарообмін, ну.    'г

Товароотправитель— товаропересилач ча.

Тогда — тоді. Тогда-же — тоді-ж. Тогда
именно— тоді,  отоді  саме   (Як  е  на
мед, т о д і п й й л в в о, a g н а п и-
во, тодіпййвод у).

Тогдашній- — тодішпій   (Я к б и   т о д і-
ш н і й с о б а к а, т о д а в н 6-6 з д о х).

То-есть— цеб-то, тбб-то, значить.
Тождество, тожество— тотбжність, ности;

однаковістъ, вости (Не одна ти ъ-
ки   однаковість   удачі   зво-
дить  людей  до  купи).    Тожде-
ственный— тотбжній, одиаковий. Тож-
дественно —тотбжньо, однаково.

Тоже— теж. То же самое— те саме.
Ток— I)   (место   для  молотьб ы)— •

тіік, току; гарман, ну; II) (эле к тр.)
—ток, ку. Ток переменный— ток пере-
мінний. Ток  постоянный— ток постій-
ний. Ток индукционный— т. індукцш-
ний. Ток   поляризационный— т. поля-
ризаційний;   III)   (ф и з.)— течія,   чи;
ток, ку; струмін, меню; прбтяг, гу.

Токарни чать —токарювати.

Токарь —гбкар, ря.



Токмарь —токмач, ча; товкач, ча; товка-
чик, ка.

Толк— I) товк, ку; толов, лку; тяма, ми;
глузд,- ду; панталйк, ку; лад ; ду; рб-
зу'м, му. Без толку —без тгутти - . Сбить-
ся с толку —збйгися з пантелйку, па-
мороки забйти. Толком —до пуття (К а-
жи до пуття.); II) (т о л в и)—пбго-
лос, су; поговір, вору; ПІ) секта, кти;
(н а р е ч и е)^штурх, штовх (А в і н
собаку штовх ногою).

Толкать, толкнуть,-ся — I) штовхати,
пгговхнути, штурхати, штурхігути,
пхати,ся;пхнути, шпурлйти, шнурну-

ти, турляти, турнути; II) (где-либо)
—тинятися, волочйтися, тягатися, вё-
штатися (Тиняйся тепёр, нов
в 6 в ч а душа. В'ін усюди в ё-
штаеться).

Толкач —товкач, ча; ступйр, ря.
Толкование —тлумачення, ння; товмачен-»

ня, ння. Толковательный —тлумачний,
толкувати; II) (протолковать)—
товмач, ча.

Толковать^І) (в ы я с н я т ь)— тлумачи-
ти, товмачити, з'ясбвувати, з'ясувати,
толкувати; II) (протолковать)—
товкуваги, балакати, пробалакати
(Пробал&кали щось зо дві го-
дин и принте л і).

Толковость —тямовйтість, гости; розсуд-
ливість, вости; вторбпність, ности.
Толковый— тямущий, тям^чий, роз-
судливий (Цечоловіктямущий,
не зіпсуе справи). Толково —роз-
судливо, до діла, зрозуміло.    _

Толкотня— натовп, впу; товкотнеча, чі;
штовханйна, ни; штурханйна, ни.

Толкучий рынок— толкучка, чки; точек,
чка.

Толочь, истолочь, натолочь — товкти,
стовктй, натовктй; (все вместе)—
товкмачитп, натовкмачити.

Толпа— юрба, бй; товпа, пи; натовп, пу;
тйок, «ку; юрма, юрмм. Толпою —юр-
ббю, товпбю, натовпом, тйском.

Толпиться— товпйтися, гормйгися, вуп-.
читися, скупчуватися.

Толстеть— товстіти, грубіти, гладшати.
Делаться толще— товстішати, товщати,
грубішати, гр^бшати, гладшати. Сде-
латься толще— потовстішати, погрубі-
шати, погладшатн.

Толстый— товстйй;' (очень)— товстён-
ний, товстібічий, грубий; (о ч е л о в е-
ке)— гладкий, опасистий; (о детях,
маленьких ж и в о т н ы х)— опен;-
куватий. Толсто— тбвсто, грубо (Гру-
ба нитка). Толстоватый— грубёнь-
кий, товстёнький. Толстогубый— губа-
тий губань, ня. Толстокожий— товсто-

шкурий, твер дошку рий. Толстошея,
толстошейный — гамаликуватий, тов-

стопгйій.-
Толстячок —опёцок, цка.
Толченый— товчёний.
Толчея— I) тбвчка, чки; товкальня, лыіі;

II) стула, пи; ступка, ки.
Толща— тбвща, вщі; (з е м л и)— скиба,

би; брала, ли.
Толщина— говщина, ни; грубістъ, бости.

Толщиною— завтбвшки, завгрубшки. .

Толь (кровельны й)—толь, лю (да-
ховий).

Только —тільки, лишёнь, лиш. Только бы
—абйі, абй-то. Только-что —оцё зараз,
лёдве, допіру.

Топить (п о т о п л я т ь)— топити, втопи-
ти, потолйти; (в п е ч в е)— палшгн
(ДІ ти потопили маленьких
цу ценят в річці. Щось звм-
но в кімнаті, трёба палити
в г р У б і); (р_ а с т о п и т ь, -с я)— топи-
тися, розтопйтися, розпускатися, роз-
пустйтися (3 н а с д е р у т ь ре м і н ь,

а з іх бувало й лій топили).
Топка— I) (п р о ц е с с)— палення, ння;

II) (п р е д м е т)—палінь, лени.  t

Топкость— грузькістъ, кости; грузявина,
ни. Топкий— грузькйй, багнистий.

Топление (в пе чк е)—палення,. ння; то-
пления, ння.

Топливо— паливо, ва; топливо, ва. Топ-
ливный —паливнйй.

Тополь— тополя, лі. Тополь душистый,
бальзамический— золота верба. Тополь
пирамидальный итальянский — явгр,
явора. Тополь черный— сокорина, ни;
іясокір, вора; осокір, кора.

Топор— сокйра, ри; (с толстым обу-
хом)— колун, на; (палка с топо-
рик о м)—кѳлеп,  ла;   (пожарный)

- —балтйна, ни; ,(п л о х о й)— цюпачка,

чки.

Топорный— I) сокйрний; II) грубий, ко-
струбуватий   (Груба  робота).

Топорщиться — надиматися, надутися,
роздиматися, роздутися, настовбурчи-
тися, пищатися.

Топот —тупотіння, ння.
Топтание — топтання, ння; талування,

ння; толбчення, ння; (наодном ме-
сте) —танцювання, ння.

Топтать,-ся— I) (притоптать, р а с-
т о п т а т ь)— топтати, талувати, при-
топтати, потоптати, розтоптати; (п о с е-
в ы)— толочйти, потолочити; II) (вы-
то п т а т ь)— топтати, потоптати, мі-
сйіги, заміейти, грузйти; Ш) столтати,
ся (Чобіт уже стоптався);
IV) топтатися, товктйся (Топчегь-
сянабдномумісці).
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Топь —драговина, нк; мочар, ра;. багню-
ка, ки; грузь, зи.

Торги —торги, гів.
Торговать — торгувати,     крамарюв'ати;

(водно й) —шянкарювати; (н а б а з а-

ре,   ярмарк е) —базарювати,   ярмар-
кувати.

Торговец —крамар, ря; (рогатым ско-

том) —прасол, ла.

Торговка —крамарка, ки; перекупка, ки.

Торговля —торг,  гу;   торгівля,  влі.   Тор-
говля оптовая —гуртбва торгівля. Тор-
говля   розничная —роздрібна  торгівля.
Торговля внутренняя —внутрішня тор-

-гівля.    Торговля    внешняя —збвнішня
торгівля.   Торговый —торговли,   торго-

велыіий     (Оьогидні   торгбвнй
день.    С к л а л и    торговёльну
у м 6 в у).

Торец   {чаще —торцы) —торді,   ів;   мо-

стили, йн.
Торжественность — урочйстість, стости;

велйічність,  ности.    Торжественный —

урочйстий, велйчний. Торжественно —

урочйсто.
Торжество —свято, та.

Торжествовать —I) святкувати (П й ш и о

відсвяткували день); П) (в ос-

тор же ствоват ь) —перемагати, пе-

ремогтй, здолати, здоліти, тріюмфува-
тл   (Тріюмфують   вороги,   що

ми в біді). Правда восторжествует —

правда перембже.
Тормажение —гальмування,  ння.

Тормаз —гальмб,  ма.  Тормаз   Вестингау-
за —гальмб Весгенгавзове. Тормаз  ав-

томатический — гальмб   автоматйчне.
Наложить, надеть тормаз —загальмува-

ти.  Отпустить  тормаз —розгальмувати.

Тормазный —гальмбвний,;   гальмівний.

Тормозить —гальмувати.

Торная дорога —бйтий шлях, бита доро-

га; втоптана, протоптана стёжка.
Торопеть,   оторопеть —торопіти,  сторопі-

ти, оторопіти, боятися, лякатися, зля-
катися, вжахиутися.

Торопиться —поспішати,  ся;   скоритися,

хвататися, квапити, ся; похоплятися.

Торопливость— пбспіх,  ху;  поспішність,
ности; хаплйвість, вости; КЕаплйвість,
вости. Торопливый —нбспішний, квап-

лйвий, хапкйй.
Торопь —спіх, ху; пбспіх, ху.  Второпях

—з пбспіху.

Торочить, оторочить —I) торочйти (то-
рочвами), облямовувати, облямува-
ти (В сусідоньки я б у л а, р у ш-

н и ч к й торочила). Говорить вздор

—торбчити (Д у р н й й дурне й т о-

рбчить); II) прив'язувати (до торо-

ків сідла).

Торс —тулуб, ба; торс, еа.

Торт —торт, та; соложёник, ка.

Торф —торф, фу. Торфяный— торфбвий.
Торфяник —I) торфбвий гріунт, торфо-
вище, ща- П) (рабочий наторфе)
—торфовйк, ка.

Тоска —нудьга, гй; туга, ги; сум, му.

Предаваться тоске —вдаватися у нудь-

гу, тугу. Томиться тоской —сернем ну-

дйти. Тоска донимает меня— туга ме-

не діліма. Тоскливый —тужлйвий, туж-

нйй, сумнйй, жалібнйй. Тосклива—
тужлйво, тужно, оумно, г жалібно.

Тосковать —туяшти, сумувати, пудьгува-

ти, ніудити світом.
Тот, та, то —той, та, те; отбй, ота, отё.

Тот именно —той самий, той самісінь-
кий.

Тотчас —зараз.

Точило —точило, ла.
Точильный камень —точило, ла; (м а-

ленький) —брус, са; брусбж, ска;

(острить косы) —мантачка, чки;
оселка, ки.

Точильщик —I) точйльник. ка; шліфер,.
ра;   II)   (н а с е к о м о е)—шашель,  ля.

Точить (вытачивать)— точйп'н; (от-
тачивать) — тострійти; (исто-
чить что) —точйгпи, поточыти. Точить
зубы— ігострйти зуби, мати зуб_(на ко-

го). Точить лясы —балйси точйти, те-

ревёні правптн, дурнйцю нести. То-
чить слезы —проливати сльбзи.

Точка —I) гбстрення, ння; точіння, ння;
И) крапка, ки; точка, чки. Точка ки-
пения—точка кипіння. Точка таяния
—точка танення. С точки зрения —з
погляду. В точках (н а п р., м а т е р и я,
лис т) —крапчасгий. Бесконечно дале-
кая точка —точка безконёчно далёва.
Исходная точка —точка вихідна. Дей-
ствительная точка —дійсна точка. Точ-
ка касания —тбчка дотику. Точка воз-
врата —тбчка зворбту. Точка зрения
(при из м.)— точка збру; (в з г ляд)
—поігляд. Конечная точка —вѵнцёва точ-
ка. Циклическая точка —точка кодова.
Коническая точка —точка конічна. Ди-
агональная точка —кос-йнна точка. Точ-
ка деления —тбчка пбділу ѵ Точ-
ка разветвления —точка розгалуження.
Точка мнимая —точка уйвна. Общая
точка —спілыіа точка. Сопряженная
точка —тбчка спряжена. Постоянная
точка —тбчка стала.

Точность (в е р н о с т ь)— тбчність, ности;
достатність, ности; правдйвістъ, вости;

-достомённість, ности; II) (аккурат-
но с т ь)— справністъ, ности; ретёль-
ність, ности; доыіадність, ности. В точ-
ности, до слова —точнісінько. Точность
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изложения —тбчність вйкладу. Точный
—точили, ■ достомённий, правдйвий,
пёвний, вйлитий, еправний, ретёль-
ний, докладний. Точно (в е р н о) —

точно, достотно, правдиво, достом'ённо,
нестемённо; (а к к у р а т н о) —справно,

ретёльно; (подробно) — докладно;

(к а к-б у д т о)---мов, нембв, наче, пе-

нале, буцім. Он точно помешанный —

він наче ошалів. Точнехонько —точні-
сінько, так самісінько, достоменні-
сінько. Точь-в-точь —точнісінько, не-

стемённо, рихт. Второй сын —копия от-

ца —другйй син точнісінько батько,
(и л и) —другйй син вйлитий батько.

Тошнить (бе з л и ч н о) —нудити, млоі-

ти, занудйти. Меня тошнит —менё ну-'
дить, нуда поривае (Н аі л и с я ц у-
к е р к і в, а ж п у д л т ь. іі і д г р у д ь-

м іі в иёі (Ооломіі) м л 6 1 л о).
Тошнота —нуд, ду; нуда, ди; нудбта, тп;

млість, млбсти (ІН вйдво кинув-
с : я і з х а т и, щ о б х о л 6 д п о ю во-
дою нуд угамувати). Тошный—
нуднйй,   нудвйй,   МЛОСНИЙ,   Н^'ДОТНИЙ.
Тошно —нудно, ^ млбсно (Мені нуд-
но в хаті жйти).

Тощать, отощать (от недоедания) —

слабіти, оспабнути, ослабти, хлйдутп,
охлянути, охлясти, худіти, сху^днутп,

з тіла спасти (Н е і в ш и, н е п й в ш и,

збвсім ми бхляли. Він з тіла
спав, так х в и л ю r т ь с я).

Тощий —порбжній, худйй, сухйй, худор-

лявий, схудлий; (о з е р н е) —недорід-
ний, заміркуватий (Щ об подорб-ж-
н і й не б у в п о р 6 ж н і й).

. Трава, _ травка —трава, вй; травйця, ці;
травйчка, чки; (о д н а) —травинка, ки.
Волшебная трава —зілля, лля. Лекар-
ственная, целебная трава —зілля, лля;

зіллячко, чка. Сорная трава— бур'ян,
н£. Трава морская —камха, хй.

Травить —цькувати, підюджувати (П а-
н и нас душили, на гончих мі-
н я л и, а панськіі діти нас

псами ц ь к у в а л и. П і д' іб д ж у-
вали одних русин і в прбтп
д р у г и х).

Травление —витравлювання, ння; труін-
ня, ння.

Травля —цькування, ння.

Травник (гербарий) — зільнйк, ка;
травншс, ка; гербарій, рія; (порос-
шее травою место) —травника, ка.

Травнистый —травйстий.
Травоядный —травоідний, травоід, да.

Травчатый —■ мерёжчатий,      квітчастий
(тканина).

Трагедия —трагёдія,    i'i.    Трагический —
трагічний. Трагически —трагічно.

Трагик —трагик, ка.

Трагикомедия —трагікомбдія, іі. Трагико-
мический —трагікомічний.

Традиция —традйція, ціі. Традиционный
—традиційний.

Тракт —бйтнй, великий шлях, ху; гостй-
нець, ця.

Трактат —трактат, ту.

Трактовая опись— сппс шляхів.
Трамбовать —бутйтн, торуватя, вторува-

ти, уторбвувати (П р а ц я е д ті н а

нам шлях у т о р у е).
Трамбовка— бутйн, на; баба, би; толок,

ку (Взяв толок тайстолочйв
тік).

Трамвай —трамвай, ваю. Трамвайный
парк —трамвайний парк.

Транжирить —трйнькати, цйндрити, пе-

■ревбдити.
Транжирство —трйнькання, ння.

Транзит —транзит, ту. Транзитный —■

транзитний.
Трансляция —передача, чі; трансляция,

ціі.
Транспечать —трансдрук. ву.

Транспорант —I) просвітчаста картина;
II) раштра, ри (П і д в л а д а е р а ш-
т р у, щ о б р і в н о написав).

Транспорт —транспорт, ту. Транспортный
—трапспортнпй.

Транспортирование — транспортування,

ння.

Транспортировать —транспортувати.

Трансцендентный — трансцендёнтний,
переступний. Т. _ кривая —т. врйва
Т. функция —т. фунвція.

Траншея —окіп,  бкбпіу;  трашсія,  ё'і.
Трап (на сз^дах) —сходи, ів; трэні, на.
Трапеция —трапез, зу. Прямоугольная

трапеция —прямок^тній трапез. Равно-
бедренная трапеция — рівнорамённий
трапез.

Трассировать —трасувати.
Трата —трата, ти; (без толку) —марно-

трата, ти; марнотратство, ства; марну-
вания, пня.

Тратить, истратить —витрачати, вйгра-
тити;   (в с е) —потратити,  повитрачати.

Траур —жалбба, би. Траурный— жалоб-
ний. Траурный марш —жалібнйи марш

Трафарет —трафарет, ту.
Требование —вймсга, ги; (п р о ц е с с)—

вимагання, ння. По требованию —на
вймогу, за вймогою. Требователь,-ница
—вимагач, ча': чка. чки. Требователь-
ный —вимбжний. Требовательная ведо-

мость —вимогбва відомість, мости.

Требовательность —вимбжністъ,   ности.

Требовать, истребовать —вимагати, пра,-
вити, виправити; (нуждаться в

ч е м) —потребувати    (Д и т и н а    по-
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т р е б у ѳ ласк и). Требуется —тре-

ба. Требовать судом —доправлятися,

правитп, вйправитн.
Требуха —тёльбухи, ів.
Тревога— тривбга, ги; сполох, ху; пере-

полох, ху; гвалт, ту (Чогбсьтри-
вбга на сёрці в м ё н е). Забить,
ударить тревогу —вдарити, задзвонйти,
на сполох, на гвалт. Тревожный —не-

.спокійнпіі, турббтний, баламутний,
гвалт'шпш (Т-! е с.п о кіДн.а го д й п а

настала. Вдарили у гвалтів-
нпй дзвін).

Тревожить,-ся —тривбжити, ся; бентёжи-
ти, ся; турбувати, ся; гвалтувати, по-

лоіхати (Гвалту вал и собак.
Полбхати кур ей).  .

Треглавый— трьохголбвий, триголбвий;
(о здания х)— на три верхи, бані.

Трегранный— трибічний,     тригранястий.
Трезвость —тверёзість, зости; поміркбва-

ність. ности. Трезвый— тверёзий, no-

il іркбваппй. В трезвом виде— потвё-
резу. Трезво —тверезо.

Трезвонить —дзвонйти в усі дзвбни, роз-

нбсити, розповстоджувати чутки.
Трезвучие —тргічвук, ку; тройзвін, звону.

Трезубец— трйзуб, ба; (для рыбн.
л о в л и) —сандбля,  лі.

Трелить —трелговати.

Трель —трёля ; лі^ Трельный —трельовйй.
Трение—тертя, тя. Внутреннее трение —

внутрішнв тертя.

Треножник —трйніг," нога; (для и о ц-

вешиванпякотелк а) —таган, на;

таганок, нка:  таганй, нів.

Трепать (одежд у) —тріпати, вйтріпати,
Еитршуватн, трусйти, вйтрусити, ви-

тр^шувати.
Трепет —трепет, ту: тремтіння. ння. Тре-

петный— трёпетний, тремтячий, дрі-
жл'чий.

Трепетание —тремтіння, ння; дрижання,

ння.

Трепетать —тріпотіти, тремтіти, трепе-

тати, трусйтпся, дріжати.
Треск —тріск, ку; луск, ку; хруск, ку.

Треска (р ы б а) —тріска, кй; каблібн, на.

Трескание —тріскання, ння; лбпання,
ння.

Трескаться, растрескаться —тріскатися,
розтріскатися, лбпатися, лбпнути, лу-

скатися, луснути, лупатися, розсісти-

ся (Та кйй годбваний, мало

не Л'усне. Попасться; скёля
від сбнця, д о щ у та вітру.
Стінка т р і с н у л а.- А ще К а с я

не всілася, вже колёса р о з-

сілися. Руки п о т р 1 с к а л и с я).
Третейский суд —третёйський суд.

Третий —трётій,' тього.    Третья    часть —■

третина, ни. Третной— трётний. Треть-
его дня^позавчбра. Бывший третьего

дня— позавчерашний. В третий раз—
у-трёте.

Третичный— іриразбвий, третйчнпй. Тре-
тичная эра— третйчна ера.

Треугольник— трикутник, ка; (острий)
—косйнепь, ння. Остроугольный тре»

угольник — гострокутнии трпкѵтник.

Криволинейный треугольник —трикут-

ник кряволінійний. Разносторонний
треугольник — нерівпобгчний трикут-

ник. Описанный треугольник— описа-
ний трикутник. Треугольна паскаль—

трикутна паскаль. Полярный треуголь-

ник— поляриий, бігунбвий трикутник.

Равный треугольник— трикутник при-

стайний. Равновеликий треугольник—

трикутник рівпий. Косоугольный тре-

угольник — трикутник скіснокутний.
Сферический треугольник— сферйчпий
трикутник. Тупоугольный треуголь-

ник— тупокутний трикутник. Треуголь-
ный —трикутній.

Трефы— жир, ру; жирй, 1в; хрестй, ів.
Трефовый —жирбвий, хрестбвий.

Трехдневный— тридённий, тридньбвий,
трьохднёвий.

Трехлетие —триліття, ття; трьбхліття,
ття.

Трехлистый, трехлистовый —тршгнстий.
Трехлистый печеночник — прбліска,
ки; перёліска, ки.

Трехцветный— грикбліриий, трибарвиий ,

Трехэтажный —на, три пбверхи, трипо-

верхбвий, трьохповерхбвий.
Трещание— тріщання, ння; тріск, ску;

луск, ску.

Трещать —тріщати, тріскати, лущатп,

лускати, лящати; (сало, масло на

о г н е)— шкварчати; (в разговоре)
—лящати. пороінати, торохтітп (I с т ь,

а ж за в у х а м и л я щ н т ь. Т о р о х-

т й т ь як в і т р я. к).
Трещетка— тарахкавка, ки; клепалка,

'чки; (для сверлен н) —рачка,

чки; (про болтливого чело-

век а)— торохгій, 1я; цокотун, на,

Трещина —розкблина, ни; (щ е л ь) —

шпара, рп; щілина, ни; (на руках)
—рёпаниви, ів.

Три— три, трое, трьох (Три' коня.

Трое коне й). В три раза —втрбѳ.

Три раза— трьома нападами; (т р о е-

кр_атно) —трйчі, три рази. Трижды—
тричі. Трижды три —трйчі по три,

три рази.

Трико,  триковый —трикбт,  та;

ВИЙ.

Тригонометрия —тригономётрія,
молинейная  тригонометрия-

трикотб-

іі.   Пря-
-простолі-
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яійна тригономётрія. Сферическая три-

гонометрия —сферйчна тригономёгрія.
Тригонометрический — тригонометрйч-

ний. Тригонометрическое уравнение —

тригонометрйчне   рівнання.   Тригоно- ,

метрический ряд — тригоноыетрйчняй
ряд.

Трио —троістий спів, тріо.
Триумвират —тріюмвірат, ту;  трояк, ка. і
Триумф— тріібмф,  фу.  Триумфальный— I

тріюмфальний.
Трогание —займання, ння; рушання,

ння; чіпання, ння; торкання, ння.

Трогательный — зворушлйвий, зворуш-

нйй, чулий, діймаіочий (В і н у м і в

нахбдити глибокі зворушні
тони. Зворушлйва сцена у

трётій д і і).
Трогать (к а с а т ь с я) —торкати, дойма-

ти що; (задевать) —чіпати, зачіпа-
ти, займам (Не чіпай враще

йог 6, бо дістанёш за ц ё);
(двинуться с мест а) —рушати,

вирушати, вирушуваги, вйрушити
(Рушаймо, бо до Одёси ще

далёко); .: (разжалобить) —зво-

рушйти, зрушити, уразйти, порушу-

вати (Ці акбрди и о р $ г ш у ю т ь !
наше  сёрце).

Троебрачие —трижёнство,  ства.

Троиться — гр.оітд, ся; нотроіти. ОЯ! (У
п' иного все в очах троіться).

Тройка —I) трійка, ки; трбйка, ки. Ехать
тройкой —утрйконь іхати; II) (в кар-

т а х) —трійка, ки.
Тройственность — потрійність, ностп;

троістість, стостй. Тройственный —по-

трійний, троістий. Тройной —потрій-
ний, тройчатий, тройчастий.

Тронуть,-ся (дотрагиваться к

чем у) —торкати, ся; торкну ти, ся чо-

гб; спричдшитися, збожевбліти. Трону-
тый —I) (словами, поступко м) —

зрушений, уражений; П) причйнний,
причйнуватий, з'урбчений; III) (о
з е м л е) —рушавий, рушений, підр5 г -

шений.
Тропа, тропинка —стёжка, ки; стсясечка,

чки; тропа, пи (Трона мои по

всьом^ світу). Найти дорогу —на-
бігти тронй.

Тропик —зворбтник, ка. Тропик Рака —

зворбтник Рака. Тропик Козерога —

зворбтник Козерога.
Тропический —тропічний (Тропічні

кр аіни).
Трос —трос, су. Трос стальной — трос

сталёвий.
Тростник —очерет, ту; комнш, ша;

трость, сти. Сахарный тросник —трость

цінрова.   Индийский    тростник —бам-

б5"с,    са.     Тростниковый —очерётний,
тростовйй, тростиновий.

Тросточка —тростинка,  ки.

Трость— I) тростина, ни; II) (п а л к а)—
тростянйй   ціпбк, пка.

Тротуар— тротуар, ру; пішохбд, да.

Труба— I) (в с я к а я)— труба, бй; pjpa,.

ри; II) стовп, па; кбмин, на; вивід,
вода. Труба водосточная —рйнва, ви.

Труба фабрично-заводская —димар, ря.

Труба водопроводная —труба водогін-
на. Труба паровыпускная —труба паро-

вихідна. Труба тормозная —труба галь-

мова. Труба музыкальная —сурма, ми.

Труба  зрительная —прозірник,  ка.

Трубадур— I) трубадур, ра; II) яобзар,
ря; бандурист, та.

Трубач —трубач, ча;  сурмач, ча.

Трубить —трубити, сурмйти.
Трубка —трубка, ки; рурочка, чки; дуд-

ка, ки; дудочка, чки; цівка, ки. Ку-
рительная трубка —люлька, ки; (про-
ста я) —клювак, ка; (из б е р е з о в о-

го корня) —бурулька, ки; бурунька,
ки. Трубка холста —сувій полотна.

Трубокур —люлёшник, ка.

Трубообразный —трубуватий, руруватий
Трубопровод —трубопрбвід,' воду.

Трубочист —сажотру'с, са.

Трубчатый —дудуватий, трубуватий, дуб-
частий. Трубчатая кость —гблянка, жи.

Труд —праця, ці.
Трудиться— працювати.
Трудность —труднощі, ів; труднбта, ти.

Трудный —тяжкий, важкйй, труднйй
(Серпе моё труднё, чогб ти

бажаеш? Тяжкі час и). Трудно-
ватый —трудненький. Трудно —важко,.

тяжко; (стеснительно, затруд-
нительно) — сутулено, скрытно,
цупко (Ц'упко стало у нас за
ліс. С крутя о з грошйма те-

пе р).
Трудовое —трудовё, кривавйця, ці (Т р у-

дові   грбші.   Трудовкй   хліб).
Трудовой —трудовйй.
Трудолюбец —працьовйтий, робітнвй.
Трудолюбивый — трудящий, працьовй-

тий, робучий.
Трудолюбие —працьовйтість, тости.
Трудоспособность —працездатність, но-

сти.     Трудоспособный —працездатний.
Труженик —працівнйк, ка; трудівнйк,

ка.
Трунить —насміхатися, глуэувати, під-

сміюватися з кбго, над гдам.

Труп —труп, па; мёртве тіло. Труп  жи-
вотного —падло,  ла.  Трупный —труло-
вйй. Трупное отделение-^трупарня, ні

! Труппа —трупа, пи; товарйетво, ства.
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Трус —страхополбх, ха; боягуз, за; стра-
хопуд, да.

Трусливость —полохлйвість, вости; бо-
язкість, кости. Трусость —ляклйвість,
вости; ббясть, сти. Трусливый —полб-
хлнвий, боязкйй.

Трут —рубка,  ки;  (г р и б) —трутник, ка.
Трутень— I)  трутень,  тня;  трут,  та;  II)
_ дармоід, да.
Труха —труха, хй; пбтрух, ху; нбтерть,

ти; потеруха, хи (Нема що й к у-

рия, б о сама потеруха з а л и -

ш и лас ь).
Трухлость —трухл^вість, вости. Трухло-

ватый — трухлявий (Т р у х л я в и й
пень).

Трухнуть, иструхнуть —трухлявіти, стру-

хлявіти, порохніти^ спорохніти.
Трюмо —свічадо, да.

Тряпичник —ганчірник," ка; ганч^рник,
ка.

Тряпка —ганчірка, ки. Тряпье —ганчір'я,
р'я. Тряпичный —ганчірний, ганчіркб-
вий.

Трясина —трясовина, ни; драговина, ни;

грузь, зи.
Трясучка —лихоманка, ки; трмсця, ці.
Тугой, туго —тугйй, тіснйй, цупкйй. Туго

-—туто, тісно, цупко. Туговат на ухо —

не д'очувае. Туго-на-туго —д(уже туго.
Туда— тудй.
Тужить —тужйти, журйтися, боліти за

ким (Я душе ю переболіла
пбкн  йогознайшлй).

Тужурка —тужурка, ки.

Туземец, туземка —тубблець, тубільця;
тубілиця, ці. Туземный — губільний,
краевий.

Туловище —тулуб,    ба;    гѵлубёць.    бцй
(А ж там лежать жаб' ячий ту-

луб ё ц ь).      Туловищный —тулубний,/
тулубцёвий.

Тулуп —кож'ух, ха; (к рыты й) —байба-
рак, ка; (коротки й) —.к&жанок; нка:

(женски й) —кожушанка, ки.

Туман —туман, ну; (с мелким д о ж-

д е м) —мр^яжа, ки. Туманный —туман-'

ний, мрячний; (тусклый) —тьмя-

ний.
Туманиться, затуманиться, отуманиться

—1) туманитися, стуманіти, затумани-

мся, пожриватися туманом, туманіти,
хмаригися, хмарнгти, нахмаритися;

П) смутніти, засмутйтися.
Туманность —туманність, ности; мрял-

ністъ, ности.

Тундра —тундра, рп: мочар, ра; мочарі.
рів; трясовина, ни.

Тунеядец —дармоід, да.

Тунеядство —дариоідство,. ства.
Тупеть —тупіти,    тупішати     (ГЦ о    раз

ударю, а сокйра тупішав.
X л 6 и е ц ь де-далі все тупі-
шае).

Тупик —I) зазубень, бня; II) безвйхідь.
ди. В тупик придти —отуманіти, отетё-
ріти, очманіти, остовпіти. В тупик
привесть —памороки, баки забйти.
Железнодорожный тупик — зазубень,
бня.

Тупица —I) тупйця, ці; тупйр, ря; II) (о
человек е) —лббур,   ря;   безтямний
(Тупйця січё, як добре плече.
•Б с з т я м ний т а к и и—н і ч 6 г о н.е

і    в і о р 6 п а е).
Тупоголовый —тупоголбвий, безт&мний;

(разом и упорны й) —у ббіще, ща.

Тупость —тіупість, пости.

Тупоугольный —тупокутиий.
Тупоумие —туподумство, ства. ' Тупоум-

н ы й —туподу мний.
I Турбина —турбіна, ни.

! Турусы —нісенітниця. ці; баляндраси, ів.
Турция —Турёччина, ни.

Турчанка— туркёня, ні.
Турчонок —турчёня, няти.

Тусклость —тьмяність, ности; неясність :

ности. Тусклый — тьмйний, нейсний
тѳмний і(Т ь м А н е с к л 6).

Тускнуть, тускнеть, потускнуть —меркну
ти, примёркнути, гьмйтися, затьмйти-
ся, темніти, потемніти, помёркнути.

Тутовый —шовковичний, морвбвий. Ту-
товое  дерево —шовжбвиця,  ці;   мбрва,
ВИ.                                                                           |

Туфель, туфля— патйнок, нка; (м н.)—
па/гйнки, ів; вйступці, ів; (без зал
н и к о в) —нантбфель, фля; (м н.) —

пантбфлі, фель.
Тухлость —тухлість, лости. Тухлый—

тухлий, притухлий, прйтхлий.
Тухнуть— -I) гаснути; П) дхнути (Гаси е

л я м п а. М'я со в ж е д х н ё т р 6 х и).
Туча, тучка— I) хмара, ри; туча, чі;'хмар-

ка, ки; тучка, ки. Покрываться, по-

крыться тучами —хмаритися, похмарн-

тися, захма]эитяся, нахмаритися; И)
хмара, ри; сила, ли; тйюк, ску (Ціла

■«хмара комашні су не). Тучевой
—хмарний, тучнйй (День с ь о г 6 д-

н і хмарний в а д а в с я. Т у ч н и й
д о щ п і ш б в).

Тучнеть, утучнеть, утучнять —гладшати,

- погладшати, тбвщати, потбвщати, ту-

чити, утучитж, утучатн (X а з я й-
ське око товар тучить).

Тучность —гладкість,    кости;    тбвстість,
тости;   сйтість, ^тостя.   Тучный —тов-

стйй, гладкий, сйтий, тучнйй (Т у ч н ;
ягнята. Тучна земли). Тучно-
товсто, рясно.

Тушевать —тушувати, тінйти.
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Тушевка,   тушевание— тушування,   пня.

Тушение— гашения, ння; гасінпя, ння.

Тушить,   потушить — гасйти,   погасйти
(Га сити,   погасйти   свічку).

Тушь —туш, ши.

Тщательность— старапність, пости; пиль-

ність, ности. Тщательный— старанний,

пильний. Тщательно— старанно, пйлъ-
но.

Тщедушие— не міч, мочи; нёмічність, но-

сти. Тщедушный— квблий, нёмічнйй,
безшлий, недол.'утий (Н е д о л у г а

жінка. А жотбрі старі пе до-

лу г і, то й н а в і к и п о и р о п а-

дал и).
Тщеславиться— гонорувати, чванитися,

бундшчитися, величатися, пишатися.

Тщеславие— гонор, ру; чвапь, ни; чван-

ливість, вости. Тщеславный— гоиорй-
стий, чванлйвий, бундючний.

Тщета, тщетность —марність, ности; да-

рёмність, ности. Тщетный— марний,

дарёмний. Тщетно— марне, дарма, да-

рёмне, надарёмне.
Ты, тебя, тебе— ти, тебе, тобі.

Тыкать,-ся— I) тпкати, стромляти, поти-

катися, з'являтпся кудй, штурхати,

штрикати; II) тйкати кому, на кого

(говоритіи  «ти»).
Тыква— гарбуз, за; кабак, id. Тыквенный

—гарбузбвий, кабакбвий.
Тыл— I) зад, ду; тил, лу. С тылу— ззаду,

з-затйлля. Обратить тыл —навтіки, на-

втікача юшіутися; (описатель-
н о) —п'ятами накпвати, потйдицю по-

казати; II) (в о е н н.)— запілля, лля.

Глубокий тыл —далеке запілля.
Тычина— тйчка,   чки;   тичйна,  ни.

Тьма (темнота) —тьма, ми; томрява,

ви; морок, ку; (множеств о)— тьма,

сила, тьма-тьмуща. (Людей зібра-
л о с я тьма-тьмуща. Т ё м р я в а

на двбрі, хоч око в к кол и).
Тюк —пака, ки; пачка, чки; нагоунок, нка'.
Тюль —тюль, ля. Тюлевый —тюлъовий.

Тюлень— тюлень, ня; фока, |ки; (не-
уклюжий ч е л о в е к) —тюхтій, ія;
незграба, би; вайлб, ла. Тюлений —тЩР
лёнячнй, фбковий.

Тюльпан — тулыіан, на; туліпан, на.

Тюремник —вязень, зня.

Тюрьма— в'язнйця, ці; тюрма, мй. Тю-
ремный —в'язнйчннй,  тюрёмнпй.

Тюфяк— I) матрас, са; (набит ы й се-

ном) —сіннйк, ка; II) (о человеке)
—тюхтій, ія; неотёса, си.

Тяга —тяг, гу;   (воздух а) —прбтяг, гу.

Тягаться —тягатися, позиватися (Н а-

брйдло по ^наймах тягатися).
Тяговик —тяговйк, ка.

Тягость— тягар, ра; тягота, тй (Тяж-
кий     татар     н а    с ё р д е н ь к у.

Трёба в з я т и чбботп, в них

тягота не вели к а). Тягостный —

тяжкий, сутужшш (Т я ж к I час Й.
Д у ж е с у т у ж н а зима б у л а).
Тягостно —тяжко, сут^ягно.

Тяготение (ф і з.) —тяження, ння; тяго-

тіння, ння.

Тяготеть —тяжйти, тяготіти до чбго.
Тяготить, отяготить, ТЯГОТИТЬСЯ —ТЯЖЙТИ-

обтяжити, тяжйтися (В і н тяж в т ь-

0 я і дров урубат и).
Тягучесть —I) тягучість, чостп; тлглй-

вість, вости; II) _ протяжність, ностп.

Тягучий —I) тягучий, тяглйстий; І1>
протяжний (Тягуче т і с т о. Т я г у-

ч и й клей).
Тяжба —пбзов, ву; справа, ви. Выиграть

тяжбу —вйграти пбзов, справу. Тяжеб-
ный —позовний.

Тяжелеть, отяжелеть —тяжчатп, потяж-

чати, важчати, важніти, обважпіти.
поважчати     (Р у к п    о б в а ж н I л и).

Тяжелый —тяяскйй, важкіій. Тяжелые
обстоятельства — скрутні обставини.
Тяжелый запах —ваяжйй, тяаскйн, по-

ганий дух. Тяжелый на под'ем —тяж-

котілий, сііідень, дня. Тяжеловесный —

важкйй, вазкённий; (о человеке) —

тяжкотілий. __ Тяжело —тяжко, ваяско,,

суту жно (Тяжконест Й, а жаль
п о к и д а т и. Д у ж е с у гі у ж н о-

було на хліб. Тяжко, важко
в світіжйти сироті без роду).
Тяжелее —тяжче, важче. Тяжеловато —

тяяскёнько, важкёнько.
Тяжесть —вага, гй;- (б р е м я) —тягар, ру.

С тяжестью —з вагою, у вазі (гхати).
Центр тяжести —тяжінь, центр вагй.

Тянуть, притянуть —I) тягтй, притягтй,
тягнути, притягвути;^ (вытянуть,-
с я) —витягати, ся; вйтягти, ся (П е-

чёна цибуля добре вит я гае
гндй); II) розтягатп, розтягтй, витя-
гати, вйтягти (Розтяглй полот-
н 6). Протянуть,-ся— тягтй, протягтй

■(Трихи не піввікутрёба б у л о-
тягтй службу. ■ Тяг не діло).
Тянуть чью сторону —тягтй за кого.
Тянет, тянуло —I) манить, кортйть,
кортіло (Йог 6 жортпть літй з.

дбму); II) вадить, нудить, тягне

(Н а і в с я,   а ж   нудить   м е н ё).
Тянуться —I) витягатнся, розтягатися

(Полотно трохи розтяглбсъ):
II) (д л и т ь с я) —тягтйся, протягатися,

точйтися (Р о з м б в а т о ч и л а с я до
ранку); III) простягатися (Цей
сад простяга еться а ж до-
ставка); IV) тягтйся, шгутися, п'я-
стйся (Оцѳмалёйсобіпнёться
за до рб с лим п).

Тянучки —тягучжи, чок.
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У

У— I) у, в; II) коло, біля, під, перед
(У мёне нема грбшей, мбже s

в тебе. Біля ганку стояв на-

то_вп. Коло броду два голуби
пили воду). У Золотых Ворот— ко-

ло Золотйх Воріт, при Золотйх Воро-
тах.

Убавка —змёншення, ння; убавления,
ння; убавка, ки.

Убавлять, убавить —змёншувати, змёи-
шити, збавлятй, збавити, умаляти,

умалйти. Вода убавляется —вода збу-
вае, спадав. Убавить спеси —пиху

збйти, утёрти носа.

Убаюкивать, убаюкать— люляти, люлйти,
8аколйсувати, заколисатц, присипля-
ти, приспатя.

Убегать —тікати, уникати, чкурнѵтя,

стругнута, дати драла, дременути,

п'ятами накивати.

Убедительность —дбвідність, ности; пе-

рекональність, ности; перекбнаність,
иости. Убедительный— довіднйй, пере-

кбнуючий. Убедительно— дбвідно, ne -

рекбну юче.

Убеждать,-ся; убедить,-ся — довбдити,
перекбнувати, ся; переконати, ся;

(уверят ь) —запевняти, ся; запёвни-
ти,_ ся; (у г о в а р и в а т ь)— умовляти,
умбвити.

Убеждение— I) переконання, ння; II)
(у г о в а р и_в а н и е) — довбдження,
ння; умовляння, ння; вмбва, ви.

Убежденность — перекбнаність, ности.

Убежденный —перекбнаний. Я убеж-
ден, что —я пёвен, пёвний (того), що.

Убежденно —перекбнано.
Убежище —притулок, лка; пристанбви-

ще, ща; захист, сту.

Уберегать, уберечь —устерегати, устерег-

ти,, пильнувати, припильнувати кого,

що.

Убивать, убить,-ся —I) убивати, убйтися :

забйти, забивати, ся; губйти, згубйти,
ся; загубйти, ся; II) убивати, убйти.
уторбвувати,  уторувати  (дорогу).

Убийство —вбйвство, ства; душогубство,
ства. Убийственный —убійчий, дупіо-

губний.

Убийца —вбйвця, вці; душогуб, ба.
Убирать, убрать,-ся— I) вбирати, убрати,

прибирати, прибрати, опоряджати, опо-

рядйти (О г о р я д ж у стола, то й
мбжна обідати. Убери сміт-
т я); II) (н а р я ж а т ь с я) —убиратися,
убратися, прибиратися, прибратися,
чепуритися, причепурйтися, хорошитн

кого; (цветами) —квітчатися, за-

квітчатися      (Прибралась     дів-

чина мов на свято. Катря за-

жвітчалась волбшжами); III)
забиратися, забратися, тікати, утікати,
утектй. Убирайся, убирайтесь-^геть,
гётьте! Убирайся по-добру, по-здорову

—ідй, тікай, забирайся пбки цілйй.
Ублажать, ублажить —I) вгонобляти, вго-

нббити   (Оріблом,   злотом  нав-

гонобляли); II) благати, ублагати
(Та  святпх   отйх   облагала;
такбж —у б л а г а л а).

Ублюдок —пбкруч, ча.

Убожество— I) (б е д н о с т ь) —уббзство,
ства; злйдні, днів; II) каліч, чи. (В
хаті^у них такё уббзство, що

й _иші повтікали). Убогий-
убогий. Убого —убого, яуждённо, зли-

дённо.
Убожествовать —жйти нуждённо, зли-

дённо.
Убожеть —уббягіти, уббягчати, бідпіти,

збідніти.
Убой —заріз, зу; убій, убою (Годують

н а ч е на з а р і з).
Убор— убрання, ння; стрій, строю; убір.

убору; прибір, бору.
Убористый —уббристий,  стгіслий.
Уборка —убирання, ння; прибрання, ння;

нбрання, ння. Уборка хлеба —косовй-
ця, пбрання на полі, на жнивах.

Уборная —1) (артист.) — убиральня,
льні; II)  (к л о з е т) —відхбдож, дку.

Уборщик,-ца —прибиральник, ка; ця, ці;
попрятник, ка; ниця, ці.

Убранство —убір, бору; оздбба, би.
Убывание —убуток, тну; убування, ння.

Убывать, убыть —убувати, уб^ти, змёя-
шуватися, зменшатися, зменшйтися.
Вода убывает —вода убувае, спадаѳ.

Убывающий— спаднйй, падучий. Убыва-
ющая прогрессия —спадна прогрёсія.
Убывающий ряд— спаднйй ряд.

Убыль —убутож. тжу; змёншення, ння.

Убыток —втрата,, ти; збйток, тку; шкбда,
ди.

Убыточность —втратність, ности. Убыточ-
ный—втратний. Убыточно —втратно.

Уважаемый —шановний, поваяпіий.
Уважать —I) поважати, шанувати кого;

II) (обратить в н и м а н и е) —ува -

жатй, зглянутися на кого, на що

(Не вважай на врожай, сій
ж й т о— х ліб буде. Згляньтеся
на моё горе та нещастя, та

не  сиротіть моіх дітёй).
Уважение —повага, ги; шана, ни; пова-

яяння,  ння;  шанування,  ння.

Уважительность — уважливість, вости;

зглядність,    ности.     Уважительный—
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партий уваги, уважлйвий; (о при ч е-
н а х) —важні, поважні причини (Яна
це маю поважні причини. Я
не п о і х а в з поважних при-

чин).
Увалень— незграба, би; одорббло, бла;

дорббало, ла; вайлб, ла; чвалай, лая;
тюхтій, тія.

Уведение —займання, ння; зайняття, ття

(чого з собою).
Уведомление— повідомлешя, ння. Уве-

домительный —повідомляіочий, пові-
дбмний.

Уведомлять, уведомить— повідомляти,
повідомйти, освідомляти, освідомйти,
повіщати, сповістйти. Уведомляя об
этом —повідомляючи про це.

Увеличение —побілынення,   ння;   збіль-
■ шення, ння.

Увеличивание — побільшування, ння;
збілыпування, ння.

Увеличивать, увеличиться —побільшу-
вати, ся; побільшити, ся; збілыпувати,
ся; збілынити, ся; прибувати, прибу-
ти; (п о в ы пі а т ь) —підвйщувати, нід-
вйщиги (П р о д у к ц і й н і с т ь л б а-
ці збілынилась удвбѳ. С л у ж-
ббвця підвйщили у рбзряді).

Увеличительный —збілынувальний.
Уверенность —пёвність, ности. Уверение

—запёвнення, ння. Уверенный— нёв-
ний (чого), пёвен; (с о в с е м)— певні-
сінький. Я уверен в этом —я пёвний
цьбго; пёвний, що це так.

Увертка —I) угортання, ння (Ч и м а л о
часу забрало вгортання кнн-
я«6ж); II) вйвертжа, тки; вйкрутка,
тки;' викрутас, са (Це тільки вй-
вертжа, щоб дома не сидіти).
Увертливый — виверткйй, викрутень,
дня; зручнйй (Це х л бпець ви-
верткйй. Папір (зручнл й—
мбжна добре загорнут и).

Увертывать, увертеть, увернуть,-ся— I)
загортати, загорнути, завірчувати, за-
вертки, ся (Танедуясую дптину
угортае в кожушйну); II) ви-
кручуватися, вйкрутитися, вивертати-
ся, вйвернутися, випбрскувати, ви-
порснути, ухилятися, ухилйтися, уни-
жати, унйкнути (В і н в и к р у т и т і-
ся з б.іди. Дівчина у хи ля-
лас ь, не давала відповіді).

Уверять, уверить,-ся— запевняти, запёв-
нити, впевняти, впёвнити, ся; (в б_е з-
опасност и)— убезпечати, убезпёчи-
ти. Уверенный —запёвнений, внёвне-
ний, убезпёчений. Уверительный— уві-
рочний, вірчий.

Увеселение — I) звесёлювання, ння.
Хтіли   йогб   звеселйти,   таз

того звесёлювання нічого
не вййшло); II) забава, ви;_ рбзрив-
ка, ки; розвага, ги (На свата ба-
гато  всяких розваг  буде).

Увеселять, увеселить —звеселяти, звесе-
лйти, забавляти, забавити, розважати,
розважити (Овоіми ^жартами

він вёльми то.варйство зве-

селяе).
Увесистый— ваяосйй, замашнйй (Важ-

кйй камінь. Качалка за-
ма ш н а).

Увечить, изувечить —жалічити, скалічи-
ти; (м н о г и х) —покалічити, поскалі-
чувати;   обезвічувати,  обезвічити.

Увечье —каліцтво, цтва. Увечный —калі-
ка, ки; покалічений.

Увещание —умовляиня, ння.
Увещевать —умовляти.
Увивать, увить,-ся —обвивати, обвйти,

обповивати, обповйти; II) (возле
к о г о) —увиватися, ластитися, підси-
патися, підлабузнюватися, упадати за
ким, коло кого.

Увидать, увидеть —бачлти, побачити, на-
бачити, наглй.діти, наглёдіти жогб, що.

Увиливать —ухилятися, крутька дати,
одвйвувати, шйльники тёрти (Ти
ухиляеешся   від   своіх   обов'-
я. з к і в).

Увлекательность —захбпленість, ности;
захватність, ности. Увлекательный--
захватнйй, захбплюючий, звабливий,
чарівлйвий, чарівкйй. Увлекательно —

захбплююче,  зваблйво, чарівлйво.
Увлекать, увлечь,-ся —захоплювати, ся;

захопйти, ся; чарувати, зачарувати, ся.
Увлекаться делом —захбплюватися д'і-
лом, працего. Увлекаться картиной—
чаруватися.

Увлечение— захбплення, ння; зачарбван-
ня, 'ння; запал, лу; захват, ту; залас-
ся, сея; маніння, ння; поривання, ння.
С увлечением работает— лрацюв з за-

палом.
Увольнение —звільнення, ння^.
Увольнять, уволить —звільняти, звіль-

нйти; (против вол ж)— сжидати,
скйнути, зміщувати, змістйти, усува-

ти, уоунути (з посади).     •
Увы— гай-гай, овва, та ба. Увы мне—

ох лйшенько.
Увядать^ увянуть —в'янути, зів'януги,

пов'янути, марніти, змарніти, помар-
ніти. Увядший —зів'ялий, пѳмарні-

лий (Зів'яла квітка. Помар -

Hi л и й вид (лице). П о в' я л и
в ж е к в і т л в саду- Та й з м а р-
н I л а-ж наша молодиц я, й не
пізнатиП).

Увязать,  увязнуть— грузнути,  загрузну-
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ти   (Загрыз   у   болбтівізіне
в й т я г н е ш).    •

Увязка —ув'язка, зки.
Увязчивый —в'ідливий, причѳпливий.

Увязывать, увязать,-ся — ув'язувати,
ув'язати, шнурувати, зашнурувати,
чіплятися, причепйтися, в'язнути,
прив'язнути до кбго.

У гад —одгадування,^ ння; одгадка, дви.
Наугад —навмання.

Угар— чад, ду. Угар издавать— чадіти.
Угарный— чаднйй. Угарно— чадно.

Угасание —згасання, ння; погасания,

ння.

Угасать, угаснуть —I) гаснути, згаснути,

згасати, погасати, погаснути; II) уга-
сати, угаснути, скліти, чахнути, тану-
ти, конати, сконати (Як с в і ч к а д и-
тйна тане. Чахне хлбпец ь—
одна тінь з йбго).

Угасший —згаслий, погаслий (Я в вул-

кан стоіш ти згаслий).
Углеводород —вуглевбдень, дня ;

Углекислота —вуглекислота, тй; вугле-
вйй безвбдник, жа; вутлевйй квас, су.

Углекислый газ —вуглекйслий газ, зу.

Углепод'емник —вуглегяжник, ка.

Углепод'емный —вутлетяжний. Углепод'-
емная машина— вуглетяжниж, ка.

Углерод —углёць, віглёць, ня. Углерод-
ный —вуглецёвий.

Угловой (в н у т р и)—жутній, кутовйй,
роговйй; (с и а р у ж и) —наріжний, по-
кутній. Угловое здание —наріжний бу-
дйнов. Угловая высота —жутова висо-
чінь. Угловой градус —врутовйй гра-
дус. Угловая функция —жутовйй за-

лёжник, ф^нкція. Угловая мера —ву-
това міра. Угловой коэфициент —су-

чйнник, коефіціент   кутовйй.
Угломер —ByTOMlpj ра.

Углубитель— заглйбнив, ка.

Углубление I) (процесс) —заглйблен-
ня, ння; поглйблення, ння;^ II) (м е-

с т о) —улогбвина, ни; вйдолйнок, нка.
Углублять —поглйблювати, __ заглйблюва-

ти, вижолбблювати, вйжолобити; (в
з е м л ю) —вкбпуватися, ввопатися.

Угнетатель —гнобйтель, ля.
Угнетать —пригнічувати, гнобйти, лри-

гнбблювати.
Угнетение —утиск, ску; пригнічення,

ння; пригнбблення, ння. Угнетенный
—пригнічений; (звоном, и полит.)
—пригнбблений.

Уговаривание, уговоры —умовляння, ння.

Уговаривать, уговорить —умовляти, умб-
вити; (в л а с в о й) —улещати, улёщу-
вати, улестйти; (с просьбой) —бла-
гати, ублагати. Уговариваться —умов-

лятися,  умбвитися,  домовлятися,  до-

мбвитися, годйтися, погбдитися з кий,
на що.

Уговор —умбва, ви; угода, ди; уговір, ве-
ру. Уговорный —умбвлений.

Угода —I) угода, ди (Торговёльна
угода); II) догбда, ди (вому). В
угоду ему сделано —зрбблено, абті
(щоб) йбму догодйти.

Угождать, угодить —I) догоджати, дого-
дйти, годйти (Г од ив хазяінам
цілий pi к, а подяки не б а-

ч и в. Ч и м я т о б і, м і й милень-
кий, чим не догодйла); II) (по-
лает ь) —потрапляти, потрапити.влу-
чатн, влучйти (Трапила коса на
камінь. Влучив у самісінь-
к и й висок).

Угодливость —догідливістъ, вости; усл^'ж-
ливість, вости; запобігливість, вости.

Угодничать— годйти, догоясати кому,
панькатися з вим.

Угодно —угодно, завгбдно. Как вам угод-
но —як собі знаете, вбля ваша. Что
вам угодно —чого вам трёба.

Угодье, угодья —вгіддя, ддя. _ Полевые
угодья —вжйтов, тку; грунтй, тів; ла-
ни, нів; пасовйсьво, сьва. Лесные
угодья —лісй, ів.

Угол (мат.)— кут, та. Угол вертикаль-
ный —кут вершвбвий. Угол выгнутый
кут вйгнутий. Соответственный угол
—кут відповідний. Вписанный угол—
вписаний вут. Острый угол —вут гб-
стрий. Дополнительный угол —кут до-
датковий. Угол зрения —кут збру. Угол
линейный— кут ліиійний. Линейний
угол двугранного угла —кут лінійний
двостінного кута. Центральный угол —

осередкбвий кут. Углы попарно-рав-

ные —кути парами рівні. Угол при ос-
новании —кут при оснбві. Прилежа-
щий угол —кут прилёжний. Угол про-
тиволежащий —кут протилёжний.. Пря-
мой угол— прямйй, прбстий кут. Вну-
тренний угол —середбвий кут. Косой
угол— вут свісний. Смежный угол-'

суміяений вут. Тупой угол— кут ту-
пйй; (н ар у ж н .) —ріг, рогу. Угол
между стеной и печкой —закаиёлок,
лву. Угол в сундуке, шкафу, кладовке

—закамарок, рву. Иметь свой угол —

свій куток мати. На углу —на рбзі.
Уголовный —варний. Уголовный кодекс

—варний кбдевс, су.

Уголь —в^гіль, ля; вугілля, лля. Камен-
ный уголь —кам'янё (земляне) вугіл-
ля. Древесный уголь —деревне вугіл-
ля. Угольный —вуглевйй, віглянйй.
Угольная копь —копальня, ні; вугіль-
ня, ні. Угольный склад —вуглярня,
рні. Угольщик— вугляр, ра.
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Угольник —косйнець,  иця.

Угораздить, угораздиться —надати (Н а-

д а л 6 й о м у т а к ё в ч и н и т и),
умудруватися, умудрйтися, добирати,
добрати способу. И угораздило его —і
умудрйвся-ж, і добрав-же способу.

Угорать, угореть— чадіти, учадіти.
Угорелый —I) учаділий; II) шалёний, бо-

жевільний. Мечется как угорелый-^
гасае, мов божевільний.

Угощать, угостить —гостйти, травтувати,

частувати, вітати кого чим (М ё д о м,
вином б £ дуть козачёнька
частувати. Погано ^тракту-
вали: не давали ніяких ла-

сощів. Ой чйм-же вас, коза-

ч ё н ь в н,  чим  в і т а т и маю).
Угощение (процесс) — частування,

ння; травтування, ння; вітання, ння;
шанування, ння.

Угреватый —угрястий, вугроватий.
Угрожать —загрожувати, страхати, на-

хвалятися.
Угрожающий —загрбзливий (П 6 ш е с т ь

набирав загрозливого ха-

рактеру).
Угроза —загрбза, зи; погрбза, зи.
Угрызение совести —скруха, хй; гризб-

та, ти; турббта, сумліннЯ, ння.

Угрюметь— хмуритися, супитися.
Угрюмость —хм^рість, рости; похм^рість,

рости; понурість, рости. Угрюмый —

хмурий, понурий, похмурий. Угрюмо-
ватый — понуруватий, нонуриотий.
Угрюмый лес —хмурий ліс. -

Удабривание —угнбювання, ння.

Удабривать г удобрить —угнбювати, угно-
іти. Искусственное удобрение —штуч-
не угнбіння. Искусственно удабривать
—штучно угнбювати.

Удавленник —задушёнець, нця.

Удаваться,  удаться —I)  вдаватися,  вда-

. тися в кого, похбдити на кого; II) ща-
стйти, пощастйти, таланйги, потапа-

нжги (Йому^ щастйть).
Удалой —сміливий, відважний. На уда-

лую —на щастя, навманняі, на бсліп.
Удаление (у с т р а н е н и е) —усунення,

ння; віддалення, ння. Удаление от
прямого пути —зббчення, ння.

Удаляться, удалять— віддалятися, уда-
ляется, відтручати, відтрутати вогб
вЦ чбго; (устранят ь) —усувати,

усунути, ухилятися, цуратися, ховати-

ся від вбго, чого. Удаляться от прямо-
го пути —збочувати.

Удар —I) удар, ру; (в с и и н у, б о к а
к у л а ж о м) —стусан, на.; (в лицо)
—лящ, ща; ляпас, са; П) (а п о п л е к-

■с и я)— удар, ру; грёць, цй.

Ударение    (в    разговор е)—прйтиск.
ежу;' (г р а ы.) —наголос, су.

Ударять, ударить —I) бйги, лупйти, ко-

логйти, вдаритн, тріснути; (ж н у т 6 м)
—хвйснути, стьобонути, оперезати:

(тяжелы м)— угателйти, потягтй ; (в
лиц о) —затопйти, зацідйти, ляща да-

ти; (кулаком) —луснути, морснути

стусонутщ торбхнути, дати. Ударить-
ся —ударитися, забйтися; (сильно)
—тріснутися, стусонутися, хрёпнути-
ся. Ударить по рукам —перебйти ру-

ки; П) вимовля/ги з прйтиском, наго-

лбшувати; III) вдаватися. вдатися до

кбго з чим.

Удача— вдача, чі; щастя, стя; талан, ну - :

гаразд, зду.

Удваивать, удвоить —двоіти, удвбювати,
подвбювати, подвоіти.

Удвоение —подвбгння, ння; удвбіння,
ння.

Удел —доля, лі. Удельный вес —питбма
вага.

Уделять, уделить —уділяти, уділйти,
t взичати, взичити кому чого; (н е м н о-

г о) —перекйнути ком^ чого, що.

Удержание —утрймання, ння; (денег)
стягнення, ння.

Удерживать, удержать — утрймувати,
утрймати, стрймувати, стоймати, за-

трймувати, спиняти, спинйти; (кров)
—тамувати, затамувати, гамувати, эа-

гамувати; (деньги) —стягати, стяг-

нѵти, вивертати, вйвернути, відверта-
ти, відвернути.

Удержка, удерж —спйн ; ну; стрйм, му.

Без удержу —без унйну. Он —человек

без удержу —він гбді не знас.

Удесятерять, удесятерить —вдесятеряти.

вдесятерйти.
Удешевление— здешёвління, ння; знй-

ження цінй.
Удешевлять, удешевить —здетпёвлювати

здешевйти,  знйжувати,  знизити ціну.
Удивительный —дйвний, дивбзний, на

лрбчуд. Ничего удивительного —диву

нема. Вот удивительно —ото диво, ото

дивна річ.
Удивление —пбдив, ву; зачудування.

ння; здивування, ння; дйво, ва; див.
ву; дивовйжа, жі (А щ о чѵдо, то

не див). К величайшему удивлению
—на лривелике диво. На удивление —

на дйво, на прбчуд.
Удивленный —здивбваний.
Удивляться, удивиться — дивуватися.

з дивуватися, дивом дивуватися.

Удилище —вудлище, ща.
Удирать, удрать —тікати, втектй, дати

драла, чбсу, тягу дати, дременута.

чкурнути, п'ятами накивати.
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Удлинение —подбвження, ння; . здбвжен-
ня, ння; продбвження, ння. Удлинен-
ный —подбвжений, . здбвжений, про-

дбвжений.
Удлинять, удлинить —дбвшати, продбв-

жувати, подбвжити, здбвжувати, здбв-
жити, попродбвжувати.

Удобный— зручнйй, вйгідний, погбдний;
(о з е м л е) —придатна; (о в ре м е-

н и) —слушний (Настав сл^шний
час).

Удобоваримый —варвйй, стравнйй, трав-

нйй.
Удобоисполнимый —легкий до виконан-

ня, до зрббу.
Удобо носим ый-похватнйй.
У добо п о дви ж Н ый —движкйй, ру хлйвий,

легкий до зругаення.

Удобопонятность —зрозумілість, . лости.
Удобопонятный —зрозумілий. Удобо-
понятно —зрозуміло. .

Удобопроходимый —прохіднйй, легкопро-

хідний.
Удобосгораемость — пальність, ности;

скоропілвість, вости. Удобосгораемый
—палкйй.

Удобрение —угнбѳння, ння. Удобритель-
ный —гнійнйй, гноістий,   удобряючий.

Удобство —вйгода, ди; догбда, ди; зр^ч-
ність, ности.

Удовлетворение —задовблення, ння; вдо-

вблення, ння. Удовлетворенный —задо-

вблений, вдовблений.
Удовлетворительный,-но — задовольняго-

чий, догідний, достатній. Удовлетво-
рительный совет, ответ —доладня рада

(порада), відповідь. Удовлетворитель-
ные знания, сведения —достатні знан-
ия, відбмості.

Удовлетворять, удовлетворить — задо-

вольняти, задовольнйти, удовблыгова-
ти, удовольнйти. Удовлетворить жела-

ние—вволити вблго; (м н о г и х) —по-

задовольнжги, повдовольняти.

Удовольствие —утіха, хи; приёмність,
ности; рбзривка, ки (Маю прием-

ність бачити вас. Дитйна ця

едина моя рбзривка). С удо-

вольствием —залгобви, з велйвого охо-

тою, з приемністю. К величайшему
удовольствию —на превелйву втіху, за-

довблення.
Удовольствоваться— вдовольнятися, вдо-

больнйтися, задовольнйтися, задоволь-

нятися.

Удостоверение —поевідчення, ння; (с в и-

детельств о) —лбсвідка, дви; сві-
дбцтво, цтва.

Удостоверительный —пбсвідний, увіроч-
ний. Удостоверение личности —особб-
ве посвідчення.

Удостоверять, удостоверить— посвідчува-
тн, посвідчити, свідчити, ствёрджува-
ти, ствердйти. Собственноручную под-

пись удостоверяю —власноручний під-
пис ствёрджую.

Удостоверяться, удостовериться— уиев-

нятися, упёвнитися.
Удостоивать, удостоить,-ся— шанувати,

пошануваги, сподббити, заслугувати,

заслугбвувати на що, бути гідним чб-
го. Удостоен звания техника— надано

звания техника, нагорбджено званиям

техника.
Удружить— I) прислужйтися, догодйти;

II) вжучити, докласти воза.

Удочка— вудка, ки.

Удручать, удручить— гнітйги, пригнітй-
ти, гнобити, пригнобйти; (с и л ь н о)—
приголбмшити. Удрученный печалью

—зажурений, засмучений. Удрученное
состояние —пригнічення, ння.

Удушливость — задушливість, востя.

Удушливый— задушливий, удушли-
вий.

Удушье— сгйски, ків; задуха, хи; ядуха,

хи. Страдающий удушьем— ядушний,
удушливий.

Уединение —самота, тй. В уединении—

на самоті. Уединенность— самбтність.
ности. Уединенный— самітний; (толь-
ко о ч е л о в е в е)— оддюдннй. Уеди-
ненно— самітно, одлібдно.

Уединять, уединить,-ся— усамітннти, ся;

усамітнити, ся; віддаляти, ся; відда-

лити, ся; відлучати, ся; відлучйти, ся;

самотіти, жйти в самогі, відлюдно цу-

ратися людей. Уединять (аппарат)
—відовремлювати.

Уезжать— від'іздйти, від'іжджати.
Уж— уж, жа; вуж, жа.

Ужас— жах, ху. Ужас наводить— жаху

завдавати. Ужасающий —сграшённий.
Ужасный — жахлйвий, страшённий,
страшёзний (Страшённий грім.
Жахлйвий вйпадок). Ужасно
—I) страх, страшно; II) дуже, надто,

страх, страшенно. Я ужасно люблю^
я дуже_ лгоблго. Ужасно большой— над-

то великий.

Ужасать,-ся —жахати, ся; страхати, ся;

устрахагися.
Ужели— чи вжё, чи вжеж, невжё, хіба.
Уживчивость— лагідність, ности. Ужив-

чивый —лагідний.
Ужимка (чаще м н.— ужимки)— кри-

вляння, ння; виврутаси, ів.

Ужин —вечеря, рі.
Ужи нать —вечёряти.
Узаконение— I) узакбнення, ння; II) за-

кбн, ну; право, ва. Собрание узаконе-
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ний *и распоряжений правительства—

збірка закбнів та розпоряджень уряду.

Узаконять, узаконить —узаконяти, узако-

ним, в закон увбдити, увести.
Узда— уздечка, чки; трензель, зеля; кан-

тарка, ки; (без уди л) —недоуздок,

два; обрбть, ти;_ обрбтька, ки.

Узел, узелок —(в)узол, зла; гудзь, дзя;

вузлик, ка; гудзик, ка; (в стебле)
—колінце, ця. Узлами вязать —грунд-

зювати; II) кленок, нка; клуночок,

чка; тлумак, мка; тлумбчок, чка (Р о з-

вяжйклуновта візьмйзвід-
ти_ рушника; Ш) (морской)—
(в)узол, зла; IV) (а на т.) —вузлик, ка.

Узловатый —вузлуватий, грундзюва-
тий.

У зки й —вузькйй.
Узковатый —трохи вузькйй, завузькйй.
Узкогорлый —вузьжошйій.
Узкоколейка —вузькоколійна (залізнйця) ;

мотузннва, ки.
Узкоколейный —вузькоколійний; вузька

кблія.
Узколобый —нйзьколббий.
Узловой —вузловйй (В у з л о в а стан

ція).
Узнавать, узнать —пізнавати, пізнати

кого, що, признавати, признати, опіз-
навати, опізнати; (о чем и о ком-

ли б о) —дізнаватися, дізнатися, дові-
дуватися, довідатися; (горе и т. д.)
—зазнавати, зазнати (чого).

Узнание —пізнання, ння; довідуванпя,
ння.

Узник —в'язень, зня; невільник, ка.

Узор —мерёжка, ки; розвбдя, дів. ^Де-
лать, сделать узоры —мерёжити, вйме-
режати. Узорный, узорчатый —мерё-
жаний, мерёжчатий; (в цветках) —

квітчастий; (в пятна х) —цяткбва-
ний (Морем пливё галера ме-

рёжана, цяткбвана. Ой, ху-
стйно мой мерёжа н а, шита).

Узы —нута, пут.

Уйма —прірва, ви; вірва, ви.

Указ—наказ, зу; указ, зу.

Указание —вказівка, ки; вказівкй, bob.

Указанный —вказаний, зазначений.
Указатель —покажчик, ка.

Указывать, указать— I) пожазувати, по-

казали. Указать путь —справити на до-
рогу; II) наказувати, нажазати, за-
гадувати, загадати (що вйконати).

Укатанный —бйгий, накбчений. Укатан-
ная дорога —бйгий, накбчений шлях,

дорога.

Укачивать, укачать —колихати, заколи-

хати.

Укладчик —укладач, ча; кладій, ія; кла-
дільник, ка; укладальник, ка.

Укладывание —укладування, ння; паку-

вання, ння;  запакбвування, ння.

Укладывать,-ся; укласть,-ся —укладати,

ся; увласти, ся; павувати, спажуватн^

-ся; спавбвувати, ся; лаштувати, ся;

улаштув-ати, ся; улаштбвувати, ся;

ташуватися, сташбвуватися (К р а м а-

рі в же сташбвуються, кі- 1

нёць ярмаркові).
Уклон —схил, лу; (в сторон у) —ухил,

лу; зббчення, ння.

Уклонение —ухиляння, ння; ухил, лу;

відхил, лу; зббчення, ння.

Уклончивость —ухйльність, ности; унйк-
ливість, вости; невиразність, ности.

Уклончивый ответ —невиразна відпо-
відь. Уклончивый —ухйльний, унйкли-
вий, двозначний, невиразний. Уклон-
чиво —ухйльно, унйвливо, двозначно,

невиразно.

Уклоняться, уклониться — ухилятися,
ухилйтися; (в сторон у) —зббчува-
тися, зббчитися; (встреч и) —уника -

ти, унйкнути (чого).
Уключина (чаще мн. —уключины)— ко-

чет, та; кбчети, ів; грёбва, ки.

Укол —укол, лу; підкол, лу.

Укомплектование — укомплёктування,
ння; укомплектбвування, ння.

Укомплектовать —укомплектувати.
Укор, укора, укоризна —докір, кору; до-

гана, ни. Укоризненный —довірливий.
Укоризненно —довірливо.

Укорачивать, укоротить —вкорбчувати,
вкоротйти, прикорбчувати, прикоро-

тйти; (м н о г и х) —повкорбчувати, по-

прикорбчувати, понадкорбчувати.
Укорять, укорить —дорікати, дорек-

тиі, доворяти, доворйти, вимовляти;

(о п и с)^випівати бчі вом.-у чим.

Украдкою —врадькома, потай, тишвома,

пбврадьви (Та врадьвома, тиш-

вома у далёк у дорогу виажд-

ж ае).
Украина —Укра'ша, ни. Украинский—

украінсьвий. Украинизация —увраіні-
зація, іі. Украинизированный —увраі-
нізбваний.

Украшать, украсить —приврашати, при-
жрасити, оздоблювати, , оздббити;
(цветжами) —квітчати, заквітчати;
(зелеными веткам и) —умаюва-

ти, клечати; (м е р е ж в а м и) —мерё-
ясати; (гвоздями) — цвяхувати;

(ч е м-л ибо блестящи м) —цятву-

вати.

Украшение —привраса, си; оздбба, би
(Зачарбваний твоею красбю
та оздббою). Украшенный —при-

крашений, озлоблений.
Укрепление —I) зміцнення, ння; II) (в о-
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еяио е) —укріплення,     ння;    шанці,
ців.

Укреплять, укрепить —зыіцнювати, зміц-
нііти, зміцнити; (что к чем у)— при-

тинати, притдаи, плішйти, припліпгй-
ти. Укреплять хозяйственную мощь

страны —зміцнювати господарчу міць
краіни. "Укреплять бревна —притина-

ти колбди. Укрепить ручку топора —

заплішйти сокйру.
Укромный —затишний, захиснйй, самбт-

ний. Укромно —затишно, захисно.

Укроп (рас т.) —кріп, крбпу.
Укротитель —усмиритель, ля; приббрку-

вач, ча.

Укрощать, укротить —усмиряти, усмирй-
ти, приббркувати, приббркати (Мор-
ськубезбднюусмвгряеш. При-
ббркали я ни чар и орлят

У к р а і н и).
Укрывательство —перехбв, ву; перехб-

вування, ння.

Укрывать, укрыть, -ся —I) укривати,

укршіти, укутувати, увутати когб, що;

II) (кого, что, г_д е) —перехбвувати,
переховати, передёржувати, передёр-
жати, крйиися, таітися, ховатйся з чим

від кбго.
Уксус —оцет, бнту. Уксусный —оцетбвий.
Уксусница —оцётшщя, ці.
Укупоривать, укупорить —затикати, за-

ткн-ути, коркувати, -заЕсоркбвувати, за-

коркуватн, пакувати, запакбвувати,
вапакуватп (Треба закоркува,-

ті всі п л я щ к и _ з винбм, та й
у льох однестй. Добре з а п а-
ку в а л и папір).

Укупорка —затикання, ння; коркуван-

ня, ння; пакування, ння; обмбтуван-
ня, ння. Укупорка товара —пакування

краму. Укупорка деревьев на зиму —

обмбтування дерев. Укупорка буты-
лок —коркування, ння.

Укупорщик —паківнйк, ка; пакуваль-

ник, ка.
Улажение —полагода, ди; улагоджуван-

ня, ння; улагодження, ння.

Улаживать, уладить —улажувати, улади-
ти, ладнати, уладнати, лагодити, ула-

годити, унорядкбвувати, упорядкува-
ти (Прошу вас уладіті кон-

флікт. Якбсь улагодив цю

справу).
Улегаться, улечься —укладатися; (в о й-

ти) —уміщатися, умістйтися; (о вет-

ре, волне) —■ ущухати, ущухнути,

улягатися, улягтйся (У ш у х я я д і
умістйлись усі книжки. В і-
тернадвбріущух).

Улей —вулик, ка.

Улепетывать, улепетнуть —тікати, втіка-

ти, втіктв, дременути, дмухнути, май-
нути, тягу дати, п'ятами накивати

(В і н, взявши торбу, тягу дав).
Улет —відлітання, ння; вйліт, ту.

Улетать, улететь —відлітати, відлетіти,
вилітати, вйлетіти, полетіти, полй-
нути.

Улетучивание (х и м.) —вйпар, ру; випа-

рбвування, ння.

Улетучиваться, улетучиться —випарюва-

тися, випаритися, вивітрюватися, _ вй-
вітригися (Заткни добре плаш-

ку, а то етёр вйвітриться).
Улика —дбказ, зу; виказ, зу.

Улитка —равлик, ка; (древесная са-
дов а я) —слимак, ка; (в о д я н а я) —

п'явушник, ка; (завита я) —куклян-

ка, нки.

Улица —нулиця, ці; (у м.) —вулонька, ки.

Уличать, уличить— виказувати, в'йказа-
ти, виявляти, вйявити.

Уличение —дбкази, ів; перёсвід, ду; пе-

рёсніди, ів.
Уличитель —покажчик, ка.

Уловка— I) зр.учність, ности; спрйтність,
ности; II) викрут, ту; підхід, ходу.

Уложение —уклад, ду; _ укладання, ння;
улбження, ння; статут, ту; устав, ва.

Уголовное уложение —карний статут.

Улучшать, улучшить —поліпшувати, по-
ліпшити (Профспілкй мають

наметі головнйм чином п о-

ліпшити добрТЗбут своіх члё-
нів).

Улучшаться, улучшиться —кращати, по-

кращати (Здоров' я моё покра-

щало).   *
Улучшение —поліпшення, ння.

Улыбаться, улыбнуться —усміхатися, ус-

міхнутися.
Улыбка —усміх, ху; усмішка, шки.

Ультиматум —ультиматум,^ ма.

Ультрамарин —ультрамарин, ну.

Ум —рбзум, му. Лишиться ума —рбзуму
рішйтися, з рбзуму спасти. С ума сой-
ти —збожевбліти. Быть не в своем уме

—не сповна рбзуму бути. Взяться за

ум— за рбзум взятжсь, схаменутися,

отямнтися. Задним умом крепок—

—мудрий по шкоді. Сколько голов,

столько умов —що голова, то й рбзум.
Ума не приложу —рбзуму не приберу.
Ум напрягать — напр^жувати думку,

рбзум. Себе на уме—хйгрий. Сводить, .

свести с ума —звбдити, ввести з рбзу-
му. Что на ум збредет —що в гблову
влізе.

Умаление —помалення, ння; змёншешш,
і    ння.

Умаливать, умолить— благати, ублагати.
Умалишенный —божевільний.
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Умащивать,-ся— мостйти,   ся;   вмбщува-
ти, ся; кублитися.

Умаяться— втомйтися, стомитися.
Умение— уміння,  ння;   умілість, лости;

хйст, сту.
Уменьшаться,  уменьшиться —змёншува-

ти, ся; змёншити, ся; зменшатися, по-
мёншати, убувати, малйтися, помали-
ти,   ся;   малішати,   спадати,^ спасти,
.примёншити,    ся;    прикоротйти,   ^ся,
надполовйнити (Всьогб  в хазяй-
стві змёншуеться. Плели к о-
с у_ н е    взгодйли,    черевики

ш и л и —п о м а л и л и).
Уменьшение —змёншеиня,   ння.  Умень-

шенный— змёншений.      Уменшитель-
ный— змёншуючий.     Уменьшительное
(г р а м.)— здрібніле.

Умеренность (по в е л и ч и н е)—помір-
ність, ности; (о  л ю д я х)— поміркбва-
ність,    ности    (Помірвбваність
йогб пбглядів нам давно ві-
дбма). Умеренный (по величине)
—помірний;   (о   л го д я х)— поміркбва-
ний   (Він   помірну   ціну   ска-
зар. Погляди   йогб   поміркб-
вані). Умеренно— помірно, в міру, до
міри, поміркбвано.

Умертвлять,     умертвить— I)    мертвити,
умертвляти,  умертвйти  кого,  що;ІІ)
(с т р а с т и)— угамбвувати,  угамувати,
зупинйти,    зупинйти,'    приббркувати,
приббркати. Умерщвлять плоть— мерт-
вити тіло.

Умерщвление— умертвіння,  ння.   Умер-
ший —умёрлий.

Умерять, умерить— здёржувати, здёржа-
ти,   с.тримувати,    стрймати,    спиняти,
спинйти,   гамувати,   вгамувати,   зиён-
шувати,   змёншити   (Він   стрймуе
своі п брив и). Умерять ход— змён-
шити хід.

Уместительный —місткйй.
Уместность —дорёчністъ,   ности;    долад-

ність,    ности.     Уместный —дорёчний,
доладний. Уместно —до речи, до ладу
(Т в о і слова не до речи). .

Умещать, уместить —уміщати, умістйти.
Умильность —ласкавість, восги; ніжність,

ности.  Умильный— ласкавий, ніжний',
зворушливий,  солбдкий.

Умилять,-ся —звор'шуватй, ся; розчулго-
•   вати, ся; уласкавіти.
Умирание — умирания,  ння;   вонання,

ння.

Умирать, умереть —умирати, умёртщко-
нати, сконати, помирати, помёвти;
(описат.) —на ббжій дорбзі стояти,
стати, дуба дати, наложйти голового.
Умирать от него —вмёрти з чбго (з хо-

лёри);  (о живот н.) —вдихати, здбх-
нути.

Умиротворять —утихомйрювати, утихо-
мирити, улагоджувати, улагодити; за-
спокбювати кого, що.

У м н ичать —мудрувати.
Умножать, умножить —побілыпувати, по-

більшити, мнбжити, ся; намнбжуватн-
ся, примнбжуватися. Умноженный —

умножений, намнбжений.
Умножение —мнбження, ння; помножен-

ня, ння.

Умножитель— помнбжник, ка.

Умный —рбзумний.^
Умозаключение —вйсновок, вва.
Умоизступление —шалёнство, ства; неса-

мовйтість, тости; остовпіння, ння.
Умолкать, умолкнуть —I) замовкати, за-

мбвкнути; II) тйхшати, тихішати; ущу-
хати, ущухнути ^(У щухла буря;,
замбвкли лтйці).

Умопомрачение —паморови, ів; затемнен-
ия на рбзум.!

Уморительный —смішнйй, кумёдний. _.

Уморить —заморйти, виморити, згубити,
вигубити, вйвести.

У мстве н н ый —розумбвий.
Умствовать— розуму вати, мівкувати, му-

друвати (Не^мудрй, будь л а с к а^
а иди кудй посилають).

Умчаться —I) (понести с ь) —помчати;
II) (занести с-ь) —замчатися.

Умывальник —умивальяив,  ка.

Умысел— намір, ру; умисел, ела; замір,
pa. Без умыслу— без наміру, невмйсне.
С умыслом —умйсне, навмвене.

Умышление— замір, ру; навага, ги; змб-
ва, ви. Умышленный —умисний, нав-
мйсний. Умышленно— умйсно, 8 уми-

слом, навмйсно.
Унаследовать— дістати в сп&дщину, уна-

слідувати, одібрати в спадов.

Универсальный —універсаліний.
Унижать, унизить —зневажати, зневажи-

ти, опослідити.
Унижение —зневага, ги; знйження, ння;

принижения, ння.    Униженный— зне-
важений. Унизительный — зневажли-

■ вий, ганёбний.
Унимать, унять —гамувати, 'вгамувати,

утихомйрювати, утихомйрити, зупиня,-

тись, зупинйти.
Унификация —уніфівадія, ціі.
Унифицировать— уніфікувати (3 а в д а н-

ня Ради Профспі л 6 к— уніфі-
кувати заробітнго платнго).

Уничтожение —зневага,  ги; упосліджен-
НЯ,  ННЯ:

•Уничтожать,    уничтожить —I)    нйщиги,
знйщувати, знйщити; (и с т р е б л я т ь*.

1    —винйщувати, вйнищити, руйнуватн.



зр/йнувати, плюндрувати, губйти, згу-

№ти, нівечити; II) (отменять)— ка-

оувати, скасувати, визакбнювати, вй-
законити    (Окасувати    наказа.

Що давно заведено, то труд-

но вйзаконит и).
Уничтожение— I) зншцення, ння;    (ис-

требление) — винищення,     ння;

зруйнування, ння; плюндрування, ння;

нівечення, ння;  II)  свасування, ння;

знёсення,  ння.    Уничтоженный —знй-
щений;     (истребленны й) —вйни-
щений, скасбваний. г

Унывать, уныть —журйтися, зажурйтися,
сумувати, засумувати, в тугу вдаваги-

ся, вдатися, тратити, стратити надію
на кого, на що.

Унывный —жаліснйй, жалібнйй.
Унылость— смутов, тку; сум, му; безна-

дійність, ности.

Уныние —сум, му; сумбта, ти; туга, ги.

Впасть   в   уныние —стратити   надію,

впасти в тугу, впасти в безнадію.
Упадок— занёпад, ду. Приходить в упа-

док —занепадати. Прийти в совершен-

ный упадок —звбдитися ні-нащо, схб-
дити на нівёць. В упадке находящий-
ся —шдупалий.

Упаковка—пакування, ння; улакбвуван-
ня, ння; спакування, ння.

Упаковочная —пакувальня, льні. Упако-
вочное бюро —бюро пакування.

Упаковщик—паківнйк, ка.

Упаковывать, упаковать— пакувати, спа-

кувати, упакбвувати, упакувати.

Упиваться, упиться —вдиватися, впйти-
ся, напивагися, напитися;   (о   мно-

г и х) —повпиватися, понапиватися.

Упирать,   упереть,-ся— I)   упирали,  ся;

упёрти, ся; обпиратися; обпёрти, ся;

ггідпирати, ся, підпёрти,  ся (Трёба"
підпёрти паркан,  б о  падаѳ);

П)   опинатися,   сп'ястйся,  упиратися,

упёртися, вмагатися, бнір стати, затй-
тися (Зат&вся й нічбго не ка-

же.Еінь упёрся та й став).
Упитанный — годбваний,   одгодбваний,

ввгодований    (А    на    апбстоль-
оькім  престблі   чернёдь   го-

дбваний с и д й т ь).
Упитывать—годувати, одгодбвувати, од-

годувагщ угодбвувати, угодувати.

Уплата —вйллат, ту; вйплата, ти. В окон-

чательный расчет— поквітування, ння.

Уплачивать,  уплатить —платйти,   запла-

тил,  сплачувати,  оплатами;  (по ча-

стя м) —виплачувати, вйплатити (част-
ками).

Уплотнение— ущільнення, ння; вгущен- '
ня, ння.

Уплотняться,    уплотниться— ущільняти-

ся, ущільнйаися, згущуватися, згустй-
тися, потіснйтися.

Упование —надія, іі.
Уповать— надіятися,   сподіватися,  окла-

датися, мати надію.
Уподобление —порівннння, ння.

Упоение— вахват,  ту;   піднёсення, ■ ння;

(заманчивость) — заласся,   сея.

Упоенный —спянілий   від  чбго.   Упо-
ительный —заласний (Козак та в 6-
л я —з аласная  доля).

Уполномочие — уповноваження,     ння;

уповновлащення, ння.    Уполномочен-
ный — уповноважений   (У лов но ва-

жений спілки Рббос на тран-

спорт!).   Уполнаркомпуть —уповнар-

кбмшляхів.
Уполномочивать, уполномочить —уповно-

важуватй, уповноважити.

Упоминание —епбминка,     нки;     згадка,

дки; упбминка, ки.

Упоминать,   упомянуть —згадувати,   зга-

дати про кого, що, споминати, спом'я-
нути, нагадувати, нагадали.

Упомнить —запам'ятати.
Упомянутый —згаданий.
Упорный —упёртий,  завзятий,  запёклий

(У п ё р т і ч у т к й ш « р ят ь с я п р о..е
Завзяті боіі   тривали   цілий
місяць.   Ці   хлбпці   запёк лі
вороги).

Упорство —упёртість,  тости;   запёклість,
лости. Упорство в работе —завз&тість,
тости.

Упорство— упиратися, завзятися (завічь-
муся, завізьмёшся до чбго, за що).

Упорядочение — упорядвування,    ння,

упорядвбвування, ння.

Упорядочивать, упорядочить —упорядкб-
вувати,   упорядкувати,  улаштбвувати,
улаштувати (Оправа в шкблі бу-
л а добре впоря д к б в а н а).

Употребительность —ужйваність,    ногти.

Употребительный— Г) ужйваяий, ужйт-
ний,    застосбвний    (Олово    у ж й т-

нее    сказав).     Употребляемый   —

ужиткбваний, застосбвуваний.
Употребление— I)  уживання, ння;  вжй-

ток,  тку  (Г у с л а давно  в ж е  в й-
йшла з ужйтву. нар 6 днього);
П)   застосбвування,   ння;   застосуван-

ня,   ння.   Бывший  в употреблении —■

ужгіваішй, заживаний (Кубків с то-
лов их  не у жив а ни х...).  Годный
к употреблению —ужиткбвий   (У ж и т-

■ вбві губи (гр и бы).
Употреблять,   употребить   (в п и щ у) —

вживати, вжйти, споживати, спожйти.
Употреблять меры— вживати заходів.
Употреблять всевозможные средства —

вживати всякого способу. Употреблять



для другой  цели—вживати на иншу
потребу. Употреблять для чего (на что)
—обертати,   повертати   (що   на   що).
Употреблять   старания — братися   на
спбсоби, намагатися.

Управление— I) керування,  ння; уряду-
вання, ння (Йому доручили ке-
рування   справами);   II)    (уч-
режден и е)—управління, ння; упра-
ва, ви. Управление Ю.-З. ж. д.—Упра-
ва Південно-Західних  залізнйць.  Уп-
равление   вновь   строющихся   дорог—
управа новоспоруджуваних залізниць.

Управляться, управиться— керувати, по-
рядкувати, орудувати, урядувати вим,
чим,   управлятися, дправитися,  впо-
ряджатися,   впорядйтися;   справляти-
ся, справитися з вим, чим; попбрати-
ся'  упбратися  з вим,  біля чбго  (Н е
легко булб влбратися з маг-

натами).
Управляющий— керовниний,    чого;    ке-

ровнйк, ка чбго; (и м е л и е м)—упра-
витель, ля.

Упражнение— вправа,   ви;   працювання,
ння. Военные упражнения—військові
вправи.

Упразднение— скасування, ння; скасову-

вання, ння; внесения, ння.
Упразднять, упразднить— касувати, ска-

сувати, знбсити, знестй.
Упрек— докір, кору; догана, ни;  закид,

ду.                                   ,

Упрекать, упрекнуть— докоряти, докори-
ти, закидати, закинути (кому що).

Упрочение— зміцнення,  ння.  г

Упрочивать,   упрочить— зміцняти,   змщ-
нйти.   Упрочивать, упрочить  положе-
ние— змілнювати, змщнйти становище.

Упрашивание— упрбхування,  ння;   про-

хання, ння.
Упрощать,     упростить — спрощувати,

спростйти.
Упрощенный— спрбщений.
Упругость— пружність,   ности.   Упругий

—пружнйй, пружистий,   тугий,   пру-
жйнистий.

Упряжь— -упряж, жи; запряг, гу.
Упрямиться— упиратися, опинатися, за-

т&тися, змагатися;    (с иронией)—
ереиёнитися, комезйтися, огурятися. _ .

Упрямство— упёртість, тости. Упрямый,
упрямец— упёртий (чоловік).

Упрятывать,  упрятать— ховати,  заховй-
ти, сховати, захбвувати, прихбвувати.

Упускать,  упустить— упускали,  впустй-
ти,   вйпустити,   пропускам,   пролу-

стйти.
Упущение— занедбання,   ння;   пропуск,

ску; (л о с л у ж б е)—провина, ни; хи-

ба, би.

Упятерять,  упятерить— впятеряти,  вдя-

терйти.
Ура—слава, ви.
Уравнение—рівнання,   ння;   зрівнання,

ння; рівність, ности.   Математическое
уравнение—математйчне    дорівнання.
Алгебраическое уравнение—алгебрійне-
рівнання. Уравнение высшей степени.
—рівнання вищоряідне. Биквадратное-
уравнение — рівнання двоввадратбве.
Двучленное уравнение— двочлённе рів-
нання. Сопряженное  дифференциаль-
ное уравнение — рівнання диференді-
яльне, долучене.  Уравнение с одними
неизвестным—рівнання  з  одніею не-
відбмою.   Уравнение   общее— загальне
рівнання. Уравнение, приведенное к С
—рівнання звёдене до нуля (до зера).
Квадратное уравнение—рівнання ква-
дратбве (пбвне, неповие). Логарифми-
ческое   уравнение— рівнання  логарит-
мічне.    Неопределенное    уравнение—
рівнання неозначене. Однородное ура-
внение— рівнання однорідне, рівносте-
пенне.    Уравнение  первой  степени—
рівнання пёршого ступня. Эквивалент-
ное    (равносильное)    уравнение— рів-
нання     рівноважне.      Показательное
уравнение — рівнання   показчикове.
Тождественное уравнение — рівнання
тотбжне.

Уравнивать, уравнять— рівняти, зрівня-
ти, вшріввювати, вирівняти (В и рав-
нял и в у л и ц ю). Уравнять— рівняти,

зрівняти, прирівняіги, лорівняти (В С 1 X
порівняли, нема в и щ о г о, не-
ма нйжчого).

Уравнительный — урівняльний,   порів-
няльний (Землавсіхнаспор і в-
н я в).    Уравнительный   налог—порів-

няльний податок.
Уравновешивание— урівноваження, ння.

Уравновешенный— урівноважений.
Уравновешивать— урівноважувати, урів-

новажити.

Ураган— хуртовйна, ни; буровій, вію.
Уразумевать, уразуметь— розуміти,  вро-

зуміти,   збагнути;   (не  скоро)— уто-
ропати, учовптв, втолбпати, розтолбпа-

ти.
Урегулирование— урегулювання, ння.
Урегулировать— урегулювати, управиль-

нити (Урегулювати рух). Урегу-
лировать счет—урегулювати рахулок.

Урезонить— умбвити, врезбнити.
Уровень-І) (ватерпас) — грунтвага,

ги; середвага, ги; II) рівень, вня; по-
зем, му: В уровень, на одном уровне—
врівні, врівень, на одній мірі. В Уро-
вень с краями— вщерть, ущерта (11 о в-
ніічаркивщёртьналивайтеХ



Урод 411 Успех

Урод— виродок,_ два; потвбра, ри.

Уродить^ вродйти, уродйти (Уроди-
ложйтоврівеньзчоловіком)

Урожай— урожай, жаю (На в рожай
не вважай, сій жито, хліб
буде).                                                     і

Уроженец,-нка— урожёнець, нця; -нка,

ки; родом з... (Т. Шевченко ро-

дом зКйіівщин и),                            і
Урок (школьный) —лѳкція, ци; (за-

да н и е) —завдання, ння; загад, ду.

Урон— шкбда, ди; страта, ти.

Уронить —упустйти.
Урочный — призначений,   назначений.

Урочная работа —призначена, вйзначе- |

на праця, робота. Урочное положение

—урбчний статут.

У рывок —урйвок, вка (У р и в о к з по-

ё м и).  Урывками —прихапцем, прйпа- I
дом,   нападом.     Урывочный— уривкб- '
вий.

Усадьба —садйба, би; осёля, ді; обійстя.,
стя; селитьба, би; осада, ди; посілля,

лля; осёлище, ща. Усадебный— садйб-
ний.

Усаживать —садовати, посадовйги, за-

саджувати, розсаджувати (Засади-
ли гостей за сто ли. Пороз-
саджували людей по всіх ла-

вах).
Усваивать, усвоить —засвбювати, засвбі-

ти, переймати, лерейняти (Оксана
переймае швадко во яку пі-
снв). Усваивать нрав —б рати натуру.

Усвоение —засвбення, ння.

Усекать, усекнуть —утинати, утяти, від-
тинати, відтяти (А з а т -у ю У к р а і-

ну добра заплата: н водному

козавбві голова утята).
Усердие— нгврість, рости; лйльність, но-

сти; горлйвість, востщ запопадливість,
вости. Усердный— щврпй до роббти,
цйльний, горлйвий, запбладливйй, па-

лопадннй, чепвйй. Усердно —нгйро,
пйиьно, занопадливо.

Усердствовать —старатися, пильнувати.

Усеченный —зрізаний, ст&тий, утятий.
Усеченный конус, пирамида —зрізаний
абнус, пираміда.

Усидчивость —посйдчивість, вости. Усид-
чивый—посидючий, посидлщпй.

Усиление—зміцнення, ння; підсйлення,
ння.

Усилие —зусйлля, лля; потуга, ги; сил-

кування, ння; змагання, ння.

Усилитель —підсйлювач, ча; резонатор,
ра.

Усилить —тдсйшити, зміцлйти. Усилить-
ся —зміцніти, зміцннтися.

Ускользать, ускользнуть —вислязати, вй-
слизнутн, випорсати, внпорснути.

Ускорение— прискбрення, ння. Ускорен-
ный— прискбрений (П р и с к б р ен и й

иоіізд № 7). Ускоренное движение—

прискбрений рух.

Ускорять, ускорить— прискбрювати, нри-
скбрити.

Уславливаться, условиться — умовдятн-

ся, ^мбвитися, змовлятися, знбвитиея,
годитися, еднатися, ладнатися.

Услаждение— втіха, хи; осолбда, ди.

Услать —вйслати, заслали.

Условие— умбва, ви. Условие задачи—

умбва задачі. Условленный— умбвяий.
Условленный адрес— умбвна адреса,
си.

Условность— умовність, ности. Условный
—умбвний. Условно— у мбвно.

Усложнение— ускладнення, ння.

Усложнять, усложнить — ускладнягя,
ускладнйти.

Услуга —пбслуга, ги; услуга, ги.

Услуживать, услужить — услугувати,

услугбвувати, услужйти, услужувати,

прислугбвувати, прислужуватн, нри-

служити, догоджати, догодити кому.

Услужливость-услужність, ности; дагод-

ливість, вости. Услужливый— догідлк-
вий.

Услыхать, услышать — почути, вчути,

учути, зачути, дочу'ти,,прочути, пере-

чути (Перечу в через люди, що

у вас не все гаразд).
Усматривать, усмотреть— вбачати, вба-

чити.

Усмирение— утихоыйрення, ння; приббр-
кання, ння.

Усмирять, усмирить — утихомйрювати,
утихомйрити, приббркувати, прибор-,
кати (Приборка ли яничари

орлятУкраіни).
Усмотрение— рбзгляд, ду; рбзсуд, ду. На

ваше усмотрение —иа вашу думку, на

ваш рбэсуд. Делайте по своему усмо-

трению —робіть, як самі знаете, робіть
по своди вблі.

Уснуть —засыути.

Усобица —усббиця, пі; чвара, ри; колот-

нёча, чі.
Усовершенствовать — удосконалювати,

удосконалити. Усовершенствоваться—
удосконалитися. Усовершенствование
—удосконалення, ння. Усовершенство-
ван н ый —удосконалений.

Усопший —покійний, покійник, ка; не-

біжчик, ка.

Успевать, успеть —встигати, встйгнути
(що зробйти), поспівати, поспіти
(Поспівав скрізь по'бувати.
Невстиг огляну тис я, як і до

двору д о і х а л и).
Успех —успіх, ху; пбспіх, ху.



Успокаивать, успокоить — заспокбювати, |
заспокбйи, гамувати, ^вгамувати, ути-
хомйрювати, втихомйрити (Ой т и

вміла заспокбіть ля ка н е

сердёньво. Не втихомйри-
лась душа, сумуе і плач е.). _

Успокоение —засповбення, ння;    спочй-
нок, нву; утихомйрювання, ння.

Успокоительный —заспокійчивий.
Уста—вуста, вуст; вустонька, ньок.

Устав —устав, ва; статут, ту.
Уставать, устать —утомлятися, утомйти-

ся, змбрюватися, зморйтися, знемага-
тися, змогтйся; (от х о д ь б ы) —підби-
ватися,    підбйтися    (Сирота    в т о-
мйвся,  на   тин   похилйвся,   а
люди   говорят ь:   він   мабуть
упйвся).

Устаиваться,   устояться — встбюватися,
встбятися, відстбюватйся, відстбятися,
осідатй, осісти (Вода встбялася,
бр гущаосіла на дно).

Усталость —утбма,    ми;    устанок,    нку.
Усталый —стбмлений (Ястбмлений
знбвуназёмлюсідав).

Устанавливать, установить — установля-
ти,  установила,  уставляли,  уставити;
(определят ь)— визначати,    вйзна-
чити     (Вйзначили     ціну     на
к рам);   (в'в>о дить)— запроваджува-
ти, запровадяти, впроваджувати, влро-
вадити     (Запроваджують     но-

вййправбпис).
Установить —усталитися, встановйтися.
Установка—установления,   ння;   устав-

л'ення, ння.    Установка силовая —си-

лбвня, ні.
Установление   (у ч р е ж д.) — установа,

ви; (действи е) —встанбвлення, ння.
Установленный— встанбвленный, заве-
дений (Звйчай цей давно вже
заведений);   (определен н ы й)
—вйзначений   (Вйзначену   суму
трёба внести завтра).

Устарелость — перестарілість,      лости.
Устарелый— перестарілий.

Устерегать, устеречь,-ся— стерегтй, при-
стерегтй, пильнувати, припильнувати,
встерегтй,   доглядати,   доглядіти,   до-

глянути.
Устный,-но— словами, на словах, усний,

усно.
Устой  (т е х н.)— стоян, на; підпбра, ри.

Береговые устои —надбёрежні стоянй.
Устойчивость —сталістъ, лости; стійкість,

вости.   Устойчивый —стадий,  стійкйй,
тривалйй. Устойчивая валюта— тверда

валюта.                                   -   ,

Устраивать,   устроить — улаштовувати,
улаштувати  (Овій по бут думаю
в л а ш т у в а т и' т а к); (о б е д, у ж и н,

банкет, . св:адьбу) — справляти,
слравити, уряджати,^ впоряджатй, впо-
рядйти (В поряди та в, щоб не
іхати мені на вес! л л я); (при-
водить в порядо к)— упорядкб
вувати, упорядвувати (Упорядкую
своі справи тапоіду до X а р-
к о в а).

Устранение —усування,   ння;   усунення,   ,

ння.
Устранять, устранить— усувати, усуну-

ти. Устранить от должности— усунути

з посади.                                          -

Устрашать —страхати, застрахати, ляка-
ти, налякати, ясахати (Застрахав
йогб на смерть);

Устремляться — направл'хтися; кинута-
ся, полйнути. Устремлять взгляд—
встромати, втупити бчі. .

Устройство— I) лад, ду; устрій, рою
(Д е р ж а в н и й л а д); П) влаштуван-
ня, ння (концерту); Ш) (строе-
ние)— будбва, ви (Б удов а тіла);
ГѴ) (устроение)— устатвування,
ння. Телеграфное устройство— теле-,
графне устатвування. Заведывающий
телеграфными устройствами — завіду-
вач телеграфних устатвбвань.

Устроитель (организатор, раслс-
р я д и т е л ь)— упорядчик, ка; споруд-
нив, ка (Впор&дчив концерту.
Опору-дник фабрики. Опо-
р^гдники уніі Пбтій і Тер-
л ё ц ь к и й).

Уступать, уступить— постулатися, посту-
пйтися; (очередь, дорог у)— вы-
ступали, відступити; (по цене)—
збавляти, вбавити. Уступать просьбе—
уважати, уважити прохання.

Уступка— поступка, пки; відступ, ну.
Уступчивость — поступливість,     вости;

-вгідливість, вости; схйльчивість, вости.
Уступчивый — лоступливий,   схильчи-
ВИЙ, 8ГІДЛИВИЙ.

Устье (р е ч к и)—гирло, рла;  (печи)—
челюсти, ів.

Усушка— усушка, ки.
Усчитывать— облічувати, облічити, обра-

хбвувати,     обрахувати     (0 б р а х у и
усё, щоб знав, що завтраре-
бйти.  Не  обрахувавши  діла,
як слід, ми ні до чбго не дій-
д е м о).

Усыновление —усинбвлення, ння; прйй-
ми, ів.  Усыновленный —усйнбвлений;
приймак, ка. Сделаться усыновленным
—у прййми пітй, стати.

Усыновлять,   усыновить^ — усиновлягги,
усиновйти,   брати,   взяти   в : прййм-и
ЕОГО.

Усугублять,    усугубить — лобілыпувати.
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\ нобільшити, лодвбювати, подвбіти. :
Усыпление — усипляння,   ння; ' (у б а го-

ни в а н и е) —приспання, ння.

Усыхать —усихати, висихати.

Уськать —цькувати.

Утаивать, утаить —таіти, затаіти, потаі-
ти, утаювати, утаіти, крйта, покрйти,
перехбвувати, переховати.

Утайка —утаювання, нгія; потаення, ння;

перехбви, вів.
Утаскивать, утащить— цулити, поцупити,

тягтй,   потягтй,   уволікати,   уволіктй,
уволоктй.

Утварь —добрб, ра; збіжжя, жжя; начин-
яя, ння.

Утвердительный — згідннй,    згідливий.
Утвердительный   ответ —згідна   відпо-
відь.

Утверждать,   утвердить — ствёрджувати,
ствёрдйти, затвёрджувати, затвёрдити.

Утверждение —твёрдження,  ння;   (пла-
н о в, с м е т и т. д., н а д о л ж н о <; т и)
—затвёрдження, ння.

Утекать — угікати,   утіктй,    упливаги,

уплистй;     (н е м н о г о) — надтівати,
надтектй.

Утерять —загубйти, згубйти.
Утес —круча^ чі; скёля, лі; стрімчав, ка.

Утеснение-^утиск, ску; втйск, сву (В е-

л увл ий у т и с к чинила старши-

накозацька).
Утеснять —утискйли, гнобйтн, лригнбб-

лювати, пригнобйти.
Утечка— ввгік, ку; згуба, би.
Утешение —утіха, хи; розвага, ги; лора-

да, ди; розрада, ди (Д 6 н ю моя, в ті-
хомоя, тибдйнамоярозрада).

Утилизация— утилізадія, ціі; використо-

вування, ння чбго., користування, ння
чим.

Утиральник— рушник, ка; утирач, ча.

Утихать, утихнуть —утихали, утйхнути,
тахшати, тйхнути, унйшкнути, ущух-

нути, утихомйрювати, утихомйрити.
Утка (с а м в а) —качка, чки; (с а м е ц) —

качур, ра.

Утоление —заслокбіння, ння; гамувін :
ня, ння; вгамування, ння.

Утолять, утолить —засповбювати, васпо-

кбіти, гамувати, вгамувати (Вгаму-
вати голод).

Утомительно —втбмно.
Утомлять,-ся —томйти,   ся;   морйщ,   ся;

приставати, заморйтися; (о многлх)
—повтбмлюватися,  поприставати,   по-.

замбрюватися:
Утонуть —втонутн, втопйтися.
Утончать —тончйти, витбнчуватн.
Утонченность — вйтонченість,      ности;

утончения, ння.

, Утопать, '' утонуть— потопали, потонули,
втопати,  втонути, втопйтися.

Утопленнику — утопленик, ка. Утопаю-
щий— тонучий. Утопающий за соло-

менку -.хватается —тонучий і брйтви
хбпиться.

Утоптывать, утоптать —втблтувати, втоп-

тали.

Уточнять, уточнить— виточнжги, вйточ-
нити.

Утрамбование —талування, ння.

Утрамбовывать, утрамбовать — талувати,

уталувати.

Утрата —втрата, ти.

Утратить, утрачивать —утрачати, утрати-

ти, губйти, згубйти. Утратить доверие

к 'кому— зневіритпся в кому!
Утро —ранок,    нку.    Каждое  утро —що-

радку. . На другое утро— другого ранку.

С раннего утра —спозаранку. С утра—

зранку, зрания. Доброе утро —дббрий
ранок". Доброго утра пожелать —на-до-

брйдень дати. Утренний —ранішній,
ранній, равковий. Утренняя звезда —

світова зоря.

Утрировать —переборщати, переборщили,
передавили, передали куті мёду.

Утроба —утрбба, би; нутро, ра; черево,
ва'. Утробный —утрббний, черевнйй
(Утрббций період життя).

Утруждать —утрудняти, утруднйти.
Утюг —прас, са; лраска, сви.

Утюжить —лрасувати, гладити.

Ухо —ухо, ха; вухо, ха; (м н.) —уха, вуха.

Уха —юшка, ки; щерба, бй; (редкая)
—заминайка, ки.

Ухаб, ухабина— вибошіі, ни. Ухабистый
—виббістий.   .

Ухаживание (за больным) —догля-

дання, ння (кого) ; (за девицами)
—залицяння, ння (до кого); зальбти,
тів (У кдіниці добре догля-

дання хор их. Залицйння Пе-
тра до Мару с і всі добачили).

Ухаживать (за больными детьми)
—ходили (коло кого, за кйм). догляда-
ти (кого), впадати (за ким), пёстити,
пёстувати (кого), панькатаоя (з вим),
(за девицами) —лицятися, зали-

нятися (до кого).
Ухарский —хвацький.
Ухват— рогач, ча; брачка, чки.

Ухватка —маліра, ри; рух, ху.

Ухватывать, ухватить —хапали, схопйти,
хватали, хватйти, ухватйти кого, що.

Ухитряться, ухитриться —хитрувати, ме-

тикувати.

Ухищренность —хйтрість. роста: хйтро-
Щі, гців; підхбдці, ців.



Ухлопать— уколбшкати, угатилйти, уко-
кбшити.

Уход— відхід, ходу; вйжід, ходу; (при-
ем о т р)— догляд, ду; нагляд, ду.

Ухудшать, ухудшить— погіршувати, по-
гіршйти.

Ухудшение —погіршення, ння.
Участвовать —брали -участь.

Участие —I) участь, ста; спільництво,
цтва; II) увага, ги. Участь —доля, лі;
талан, ну.

Участливый — скоропадливий, жаліслй-
вий.

Участок— участок, тка; дільнйця,_ ці.
Участковый— участкбвий, дільннчий.
Участковый врач— участкбвий лікар.

Участник— учасник, ка; (в предпри-
ятии) —спільник, ка.

Учащать —вчащати, внажуватися, внади-
тися.

Учащийся— учень, учня.
Учебник— підручник, ка.

Учебный— шкільний, навчальний. Учеб-
ный отдел— відділ освіти.

Учение— наука, ки; (в о е н н о е)— му-
штра, ри. Учение Ленина— Лёнінова
наука, ленінізм, -зму.

Ученик, ученица— учень, чня; учекйця,
ці; школяр, ра; іпколярка, рки. Уче-
нический—школярський.

Ученый— учений (о людях); наувб-
вий (о работе). Ученый труд— на-
увбва праця.

у чет _6блів, ку; (векселей) — ди-
сконт, нту (Облік краму закін-
чуеться в четвёр. В Міжна-
рбрньому Банков! перево-
диться дисконт вексѳлів).

Брать на учет— брати на облік. Сни-
мать с учета— спйсувати з ббліку.
Учетный — облікбвий, дисконтбвий.
Учетная единица— облікбва одинкця.
Учетный банк —дисконтбвий „ банок,
нву. Учетный вексель— дисконтбвий
вёвсель. '-

Училище— швбла,    ли.    Училищный—
швільний.

Учитель,-ница— учитель, ля; учйтелька,
ки. Быть учителем, учительствовать—
учителювати. Учительский— учитель-
ський. Учительство — учительство,

ства.

Учинять— вчинйти. Учинять иск— ровпо-
чати пбзов.

Учитывать— облічувати, брати на бблік;
(в е к с е л ь)— дисконту вати;   (о б с т о-
я те льства)— брати   на   увагу   що,

зважати на щб (Призначаючи
вам пёнсію, взяли на уваіу
ваш служббвий стаж). -

Учить (научить, с я)— учйтися, на-
учатися; (в строю) —мушгрувалися
(У ч 1 т е с я, б р а тйі м о і, д у м а й т е,
читайте, і чужого научай-
тесь  й  свогр   не  цурайтесь).

Учредитель— устанбвник, ка; фундатор,
ра; спорудник, ка. Учредительный—
устанбвчий. Учредительский — уста-

нбвний.
Учреждать, учредить— встановляти, вста-

новйти, уряджати, урядйти, завлада-
ти, закласти, завбдити, завести
(У хвалено встановйти по
Вфзах стипёндіі іімени Рево-
люційних діячів. 1818 рбку
закладено університет у
Кам'янці на Поділлі).

Учреждение— устанбва, ви; інституція,
ціі; заклад, ду.

Учтенный  (в е к с е л ь) —дисконтбваний.
Учтивость— чёмність, ности; звичаи-

ністъ, ности; ввічлнвість, вости; грёч-
ність, ности (Була звичайна,
поважала людей). Учтивый—
чёмний, ввічливий, грѳчний. Учтиво—
чёмно, грёчно, ввічливо.

Ушат— цебёр, бра.
Ушиб— побій, ббю; удар, ра; забйте

місце.
Ушибить— забили, розбйти. Ушибиться—

забйтися; "(сильно) — вбйгися (Ч и
з вбника в б и в с я?).

Ушивальник— ушивальник, ка.

Уширять, уширить— розширяти, розшй-
рити.

Ушный— уховнй, вуховйй, вушнйй.
Ущелье —межигір'я, р'я.
Ущемление —притиск, ску.
Ущерб— шкб да, ди; утрата,, ти. В ущерб

—на шкбду/
■ Уют— затишок, шву.

Уютность— затишність, ности; догідність,
ности. Уютный— затишнйй (Затиш-
нйй ярбк, то й бджолі добре
с т о я ти   там).    Уютно— затишно.

Уязвление— ураза, зи; уразка, зки. Уяз-
вленный— уражений, вражений. .

Уязвлять, уязвить— уражати ѵ уразйти
(Те вкрай уразив мое сёрце)

Уяснять, уяснить— вияеняти, вйяснити,
з'ясбвувати, з'ясувати (Вйяснити
питания. Вйяснити п'ятака,
щоб блищав. Прошу з'ясува-
ти,  що там сталося).
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Ф

Фабрика —фабрика, ки. Писчебумажная
фабрика— папірня, ні. Гвоздильная
фабрика —нвяхарня, ні. Конфектная
фабрика —цукёрня, ні. Фабрикат —фа-
брикат, ту; вйріб, робу. Фабрикация—
фабривування, ння. Фабричный —фа-
брнчний. Фабричные изделия — фа-
брйчні вароби.

Фагот (муз. і н с т р.) —агбт, та.

Фаза (луны)— фаза, зи; кватйря, рі;
відміна, ни; квадра, ри.

Факт—факт, ту; подія, i'i. Подбирать,
подводить факты —фактувати. Факти-
ческий — фактйчний. Сомнительные
факты —сумнівні факти, подіі. Факти-
ческая ревизия —фактйічна ревізіяг
Фактически —фактйчно.

Фактор (с м. —сила, начало) — чйнник,
ка; фактор, ру. Исторический фактор —

історйяний чйнник, фактор. Сторонние
факторы —побічні   чйнники,   факторп.

Фактура —фавора, ри.

Факультет —фавультёт, ту; відділ, лу.
Естественный факультет —природнй-
чий факультет. Юридический факуль-
тет— юридйчний факультет. Медицин-
ский факультет —медйчний фавультёт.
Социально-экономический факультет
—соціялъно-евономічний фавультёт.
Факультативно —фавультатавно.

Фальсификатор — фальсифіватор, ра;

фалыинвнйв, ва; підрбблювач, ча.
Фальсифицированный —фальсифівбва-
ний, підрбблений. Фальсифицирование
—фальсифівування,    ння;    лідрбблю-

-   вання, ння.

Фальсифицировать — фальсифікувати,
підрбблювата.

Фальш —фальш, ши; хйба, би.
Фальшивый —фальшйвий, підрбблений,

прикидлйвий. Фальшивая улыбка —

підрбблена усмішка. Фальшивый век-
сель —фальшйвий, підрбблений вёв-
сель. Фальшивый человек —лривидлй-
вий чоловів.

Фамилия —I) прізвище, ща; II) родина,
ни; сім'яі м'і. Фамильный —родовйй,
сімёйний, родйнний. Фамильные вещи
—родйнні рёчі.

Фамильярничать —панібрататися, става-

ти, бути за панібрата.
Фамильярность —панібратство, ства; фа-

мільярність, ности. Фамильярно —за

панібрата, фамільярно. Обходиться с
кем фамильярно —повбдитися, бути з

кнм за панібрата.

Фанера —фанера, ри.    Фарнерованный —

фанерований.
Фантазия —фантазія, зіі; мрія, i'i; химё-

ра,'ри; віігадка, ки. Фантастический —■

фантастйічний, химёрний, витвбрний
(Ф а н т а с т й ч н і д у м и, фанта-
стйчні м р і і). Фантастически, фан-
тастично —фантастично, химерно. Фан-
тазер —химёрник ка; (м е ч т а т е л ь) —

ырійник, ка.

Фантазировать —фантазувати, химёрити
(Химёрять-хи мерять дбвго
та й зрбблять з лемеша

ш в а й к у).
Фанфарон— чванькб, ка; пиндючник, ка.

Фарс —жарт, ту; фарс, су.

Фарфор —порцеляна, ни. Фарфоровый—
порцелянбвий.

Фарш —начинка, ки; (из патрохо в)—
пбтрібка, ки; (из щуки) —товчёник,
ва. Фаршированный —начйнений.

Фарши ровать —начиняли.

Фасад —чолб, ла; лице, ця. Фасадный —

чільний, лицевйй. Фасадная сторона—

чільна сторона. Вид. с фасада —вйгляд
з чолй.

Фасон —врій, врою; зразбк, зва; взірёць,
рця; кшталт, ту; фасон, ну^ фбрма, ми
(Убран н я          городяінського
крою). На фасон —на зразбк, на взі-
рёць.

Фата —намітка, ки.

Фата моргана —марево, ва.

Фашина —тарас, су; торос, су. Мостить,
укреплять фашинами — тарасувати.

Фашинный —тарасовий.
Фаянс —фаянс, су. Фаянсовый —фаянсо-

вий.

Фетиш —бежбк,   жка;   фетиш,   ша.

Фехтование —фехтування, ння.

Фермент— фермент,  ту;  підчйпка, ки.
Фиаско —невдача, чі. Потерпеть фиаско—

невдачу матн.

Фибра (ч а щ е —фибры) —волокно, на; во-

локінце, ця; фібри, ів. Фиброзный—
волокнуватий, фібрбзний. _

Фига (рас т.) —фіга, ги; інжйр, ру; (ку-
к и ш) —дуля, лі.

Фигура —пбстатв, ти; фігура, ри; вйгляд,
ду; постава, ви (® т о і т ь з л а й 6 м а

пбстать. Постава свята, а

сумління здодійське); (ге-
ометр, и ретори ч.) —фігура, ри.

Фигурировать —фігурувати. Фигурирова-
ние —фігурування, ння.

Физиономия —облйччя, ччя; пбгля^, ду;

фізіонбмія,    міі     (Йогб   облйччя
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м е н і з н а іі 6 л е. О в о г 6 л 6 г л я д у j

в і н щ е не в~й явив).
Физический —фізйчний.
Физиология —фізіолбгіл. іі. Физиологиче- '

ский —фізіологічний.  Физиологический і
раствор —фізіологічннй  рбзчин.

Филей, филейная  часть —полядвпця, ці:1
врижівка, ки.

Филенка —тахля,  лі.
Филиал —філія, i'i; філіяяьний_ відділ.
Филин— п^гач, ча (Ой сів пугач на

могйлі     та    Й    крйкнуй    він!
пугу).

Финансы —фінанси, ів; скарб, бу. Финан-
совый —фінансбвий.

Финифть —полива, вп; (с те к л.) —пбвіст,
кому.

Фирма —фірма, ми.

Фистула (голо с) —фістула, ли; (р а н,а)
—норйця, ці; вовчбк, чка; дірочва,
чки.

Фитиль —гніт, гнёту; гнбтик, ка. Фитиль-
ный —гиотовйй. Фитильные лампы—

гнотові лямпи.

Флаг —прапор, ра; стйг, гу. Флажок —пра-

порёць, рця.

Фланг —бік, боку; крилб, ла; (войска)
—фланг, гу. Фланговый —боковйй, біч-
нйй, фланговйй. Фланговое движение

—фланговйй рух, обхід.
Флегматический — флегмагйчний;

(в у л ь г.) —глевтякуватий, лемішкува-
тий.

Флигель —флігель, ля; офіцйна, ни.

Флот —флбта, ти.

Флюгер— вітрячбк,. чка; млинбк, нка; _по-
■годник, ка; флюгер, ра_ (На б у д и н

кові    поставили    погбцник,
він   показу е,  в і д к і л & віе   в і- I
тер).

Флюс  (м и н.) —шпат,  ту;   (м ед.) —флюс, '
са.

Фокус —I)  фокус,   са;   збіросвіт,  ту;  II)
штука,  ви;  фігель,  гля;  вйтівка, ви: j

'вйтинка, ви.

Фокусник —штукар, ря; фігляр, ра. Фо-
кусничество —штукарство, ства; фі-
глйрство ства.

Фон— тло, тла"; поле, п6ля| грунт, ту. На
голубом фоне —на блавйтному тлі, пб-
лі (М а й с т ё р н и и и р и с а м и з м а г

лював загальне тло с цен и.
Га р н и й края: по с и н ь о м у -п б- ;

лі червбні кружечки).
Фонарь— лихтар, ря. Фонарный— лих-

тарний.

Фонд — фонд, ду.    Неприкосновенный і

фонд —недотбркаяий фонд.
Фонтан— водомёт, ту: фонтан, ну.  .

Форель —пестрібга,. ги; струг, га; головй-
ця, ці.

Форма— форма, ми; зразбк, зва. По фор-
ме —на    зразбк.      Формальный— фор-
малышй.

Формировать,    сформировать— формува-
ти, зформувати, набирали, набратп
(ікдеікче м у-л и б о). Формирова-
ние— формування, ння; набирания,
ння. Формированный —зформбваний,
зібраний. Формовочный —формуваль-
ний. Формовочная мастерская— форму-
вальня, ні.

Формуляр (ф о р_м у л я р н ы й сп и-

с о к)^-службовйй список; формуляр,
ра.

Формулировать— формулювати.
Форсировать —прискоряти, скбрити що. .

Форточка (в окне) —квагйрва, ви. Фор-
точное отверстие —кватйрковий бтвір.

Фортуна —фортуна, ни; доля, лі: талан,

ну. Пофортунить —поталаяйти.
Фосфор —фосфор, ру. Фосфорный —фбс-

форний. Фосфорический — фосфорйч-
ний.

Фотография —фотографія, іі. Фотографи-
ровать— фотографували. Фотографиче-
ский аппарат —фотографічний апарат,

прйлад.
Фраза —фраза, зи; рёчення, ння. Заез-

женная фраза— ^потёрта фраза.
Франт —чепурун, на; порядннк, ка; гола-

нець, нця; ферт, та;^ франт, та (Жу-
равель з и н диком славні
голанці, зозулю з чечіткою
в е дуть на танці). Франтиха —че-

пур^ха, хи.               ;   ■    "
Франтіить-мбдно вбиратися, чецуритнея,

ферцювати.
Фрахт —фрахт, ту; оплата за перевіз.
Фрезировка —фрезування, ння. Фрезер-

ный —фрезувальний. Фрезерный ста>
нок —фрезувальний станок. Фрезиров-
щик —фрезувальник, ка.

Фризе— розвбди, ів.
Фронт— 4>ронт, ту; стрій, строю; шик,

ку. Развернутый фронт —лава, ви. Пе-
ременить фронт— лерешикуватися, пе-

ремінйти фронт.
Фрукт —фрукт, та; бвоч, ча. Фрукты —

садовина, на. Сушеные фрукты— суш-

ня, ні.
Фундамент —фундамент, ту; основа, ви;

засада, ди; (камен.) —підмури, ів;
-(дерев.) —підвалина, ни. Фундамен-
тальный— фундаментальний, грунтб-
вий. Фундаментально —фундаменталь-
но, грунтбво.

Фураж— фураж, ж-у.
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Фуражка— картуз, 8&; кашкёт, та.

Футляр— футляр,   ра;   покровёць,   вця;

(для     бритв ы) —бритбвниця,     ці;
(для лерье в)— напірник, ка.

Фыркание —ггйрхання.    ння;    чмихання,

ння.

Халатность —недбалість, лости; недбаль-
ство, сгва. Халатный —недбалий. Ха-
латно —недбало.

Хандра —нудьга,  гй;   хандра,  рй;  нуда,

ди; зануда % ди.

Хандрить— нудитися, нудьгувати, нуди-

ти світом, ыарудитися.

Хаос —хаос, су; (бес п-о р я д о к) —роз-

гардшш, шу; гармйдер, ру; рёйвах, ху

(Як приіде тітка до нас, то

такйй гармйдер у хаті, що

к оч тікай. Наше товарйство
як розгардіяш). Хаотический—
хаотйчний, безладний, гармйідерний.   .

Характер— характер, ру; вдача, чі; на-

тура, ри; норов, ву (В. у в він ве-

село! та завзято! вдачі. Не-
ровной собачий. Коли вже

т а к й й у д а в с я, то й о г 6 н а т у р и

не пе р е р б б и ш). Характерный—
I) характёрний, одмітний, видатнйй
(Характёрний факт наш-ого

часу); П) натурливий, натуристйй,
крути (Натурливий чоловік,
що с к а ж е, то вже не в і д с т у-

питься).
Характеризовать —характеризувати. Ха-

рактеристический— характеристйчний.
Харч —харч, чу: харчі. тв (Нема х а р- і

ч у, н е м а х а р ч і в).
Хвалить, похвалить —хвалйти, похвали-

те вихвал^ти, вйквадити, величати,

славите. Хвалиться __ чем— хвалйтися,
вихвалятеся, похвалятися чим і з

чбго.
Хвастать,-ся — хвалйтися, вихвалятеся,

чванитися, величатися (Хвалил а-

ся вёріпа в болбті сидя. Т р о-

я н ц і д у ж е р о з .6 р е х а л и с ь і
чванилися без пуття. В е л и-

чаеться чужим  добро и).
Хвастливость — вйхвальність, ности;

чванлйвість, вости. Хвастливый —ви-

хвалько, ка; чвашгйвий, чванькѵва-

тий.
Хвастун— хвалькб, ка; чванькб. ка; са- ]

мохвйлка, ки.

Хватать, хватить —хапати, схопйіги, хва- j
тагги. схватите що (Сходили його і

тай до розправи); (быть до-]
о т а т о ч н ьт м) —вистачати,    вйстачи-

Фыркать, фыркнуть— I) чюіхати, чмйх-
нути, пйрхати, ггйірхнути, пйрснутн
(Й й рхае наче кіпіка. К 6 н і
гійрхають пі с ля. вод и); II) ве-

редувати. гёдзикатися, брйшкати, брйк-
нути.

ти, ставати, стати, хватати, хватйти
і(Х л і б а в и с т а ч и т ь до н о в 6 г о.

Стане нам, стане й людям);
(доставать, достнгат ь) —сят-
ти, досягати, доставати, достати _ (Д а-

лёко сягае своіди рукам n't.
Хвататься за что —братися, взйтися эа

що (Чогб не знаеш, за те не

берись). Хватиться за ум— за рбзум
взятеся.

Хватить —I) (к ого, ч е м) затштйти. заці-
дйгги кого, чим по чбму (3 а ц і д и в

по ш й I кулаком); ІІ) (в ы п и т ьУ
—вйхилите, вйпити, хильнути, клі&-
нути, укушати (Г о р 1 л к у з п л я ш-

ки у кушали). Хватить лишнее—
перехопйти, перебрати через край,
міру. Хватиться чего— оглядітися, сха-

меігутися (0 х а мен у лися аж під
селом, а х л б п ц я н е м к е).

Хвать —хап,   хіп,   лап,   цап,   тьоп    (3 а

удку хіп,  а удк а сіп).
Хворается —нездужаеться.

Хворание —слабування, ння; хорування к

ння.

Хворать —слабувати,   нездужатй,    неду'-
жати, хорувати.

Хворост— хворост, сту; хмиз, зу; фапган-
ня,  ння;^ хмерёччя,   чя;   (п е ч е н и е)
—вергуни, ів.

Хижина —хатка, ки; хатйна ѵ ни; (пло-
ха_я) —халупа, пи; хатчйпа. ни (I
жйтло не людськё: халуп чи-
на, як повіточка).

Хиленький— кволёнький,   слабенький.
Хилость —хйрністъ, ности: хоровйтість,

тости; слабовмгість, тости; квблість,
лости; недол-ѵжність, ности. Хилый—
квблий, слабйй, недолгий. Хилень-
кий —кволёнький, слабенький.

Химия—хёмія, іі.
Химик—хёмик, ка.

Химический — хемічнпй. Химическая
промышленность —хемічна промиглё-
вість, вости. Химическое соединение —

хемічна сполука, ки. Химическое раз-

ложение —хемічний рбзклад, ду.

Хитрец —хйтрий. хитрёць. реця>; тсрутій,
ій.



Хитрить— хитрувати, політикувати.
Хитрость— хйтрість, роста; хйтрощі,

щів. Хитрый— хйтрий, лукавий, му-

дрий, штучний. Хитро— хитро, лукаво,

штучно, мудро. Хитросплетение —ви-

крутаси, ів. Хитроумный —хитромуд-

рий.

Хищение— крадіж, жу;  крадіжка, ки.

Хищник— хижак, ка;. драпіжник, ка.

Хищнический — хижацышй, драпіж-
ний (Ніхтб не приголубить
хиясацького сйна). Хищничество
—хижацтво, іі,тва; драпіжництво, цтва.

Хищный —хйжий, хижадький, драпіж-

ний. Хищно, хищнически —хйжо, по-

хижацькому \ (Лютуй, сердите
мбре, і х й ж и м звіром зави-
вай).

Хладнокровие — байдужність, ности.

Хладнокровный— байдужний, з холбд-
ним сёрцем. Хладнокровно— байдуже
(Байдуже   див й вся   на   йогб
в ч й н к и).

Хлам— мбтлох, ху; члахм!ття, ття; заваль,
ли.

Хлеб —хліб, ба; (п о-д е т с к и) — папа,

пи; (сыро й)— глевкйй хліб, глевтяж,

ка. Белый хлеб —булка, ки; (особой
формы)— книш, ша. Плоский хлеб—
перёпічка, чки; підпалок, лка; корж,

жа. Пасхальный хлеб— паска, ски; ба-
ба, би. Пшеничный хлеб —пшеничник,

ка; палянйця, ці; (маленький
к р у г л ы й)— буханёць, идя. Ржаной
хлеб— жійтній  хліб,  житняк, ка.  Сва-

. дебный хлеб —коровай, ваю. Хлеб в

зерне —пашня, ні; збіжжя, жжя. Хлеб
товарный —хліб спродажний, на-прб-
даж. Хлеб потребительский —хлібна
харч, на з'іжу, хазяйсъкий. Хлеб (р а-

с т е н и е) —пашняі, ні; збіжжя, жжя

(Д 6 б р і ц е й р і к в р о д й л и х л і-
б а, збіжжя на пблі доспівае).
Хлебный— I) хлібний; II) збіжжевйй,
пашённий. Хлебное зерно —пашнйна,
ни; зернйна, ни.

Хлебозаготовитель —хлібозаготбвник,  ка.

Хлебозаготовительный —хлібозаготбвчий.
Хлебопашество— хліборббство, ства; ріль-

нйцтво, цтва. Хлебопашеский —хлібо-
рббський. Хлебопашествовать —хлібо-
рббити. Хлебопашный— хліборббний.
Хлебный —хлібний.

Хлебопекарня —пекарня, ні.
Хлопок —бавбвна, ни; бавовник, ка.

Хлопотать (о чем) —клопотатися, чуся,

чешся про що; піклуватися, луюся

чим, про що; (о документах) —вн-

правляти док^менти.
Хлопотливость — дбайлйвість,      вости.

Хлопотливый —I) клопітнйй; II) дбай-
лйвий. Хлопотливо —дбайлйво.

Хлопоты— клбпоти, піт; пбранка, іш;

пбрання, ння; поранйна, ни; (тяже-
л ы е)—морока, ки; журба, бй (М о-

рока мені зтйми дітьмй. Ко-
линеманічбго, томёншекло-
п б ту).

Хлопчатобумажный —бавовняний.
Хлопье —клбччя, чя.

Хлор (х е м.) —хлор, ру.

Хлороводород— хлороводень, дня.

Хлынуть —линути, рйнуги, порйнути,
гунути, пороснути, бурхнути (Вода,
та^к і ринула через греблю.
Люди липнуть на майдан, де

відбуваються зббри. Дош
порбснув   якізвідра).

Хмель— I) (р а с т е н и е) —хміль, хмелю;
ІІ)^хміль. Во хмелю— на підпйтку,
зп'яну. Хмелеводство —хмільнйцтво,
цтва. Хмелевод— хмеляр, ра. Хмельник
—хмільнйк, ка. Хмелевой —хмелёвий,
хмільовйй. Хмельной (ч е л о в е к) —

підпйлий, на підпйтку; II) (напи-
т о к) —п'янюий, міцнйй.

Хмурный —похмурний, понурий.
Хобот (у слон а) —хббот, та; (у нас е-

к о м ы х) —сосальце, ця.

Ход— I) хід, ходу; хода, дй; хідня, ні;
pyx, руху (Нетратьхбдудопо-
ганого роду). Дело пошло в ход —

діло пішло на добре; II) хід, прохід,

ходу;_ (у з е н ь к и й)— сутки, ток; су-

точкй, чок.. Тайный ход —потайнйк,
ка; III) збут, ту; схід, схбду. Товар
пошел в ход— дббрий збут.

Ходатай— заступник, ка; посерёдник, ка;

ходатар, ря. Ходатай по делам— пові-
рений, ого.

Ходатайство —заст^пницгво, цтва; клб-
поти, піт; клопотання, ння; прохання,

ння.

Ходатайствовать —заступатися, обстава-
ти за кого, за ким, ставати за кого,

клопотатися, дбати.
Ходить— ходйти, ступати; (мелкими

шажкам и) —чимчикувати, дриботі-
ти; (прихрамывая) —шкандибати,
шкутильгати; (тяжело и медлен-

н о) —пхатися, плуганитися, чапати;

(широко шагая) —цйбати; (пря-
мо) —простувата, просто йти. Ходить
по миру —проойти мйлостиню, по-під
вікнами ходйти, простягати руку, стар-

цювати, жёбрати. 'Ходить по чьим сто-

пам— I) уступати у. слід; (подра-
жать ком у) —переймати кого; II)
(выслежива я) —слідкувати;, сгё-
жити, зорите, пантрувати когб, за ким.
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Ходить за кем —доглядати кого. Хо-
дить за чем —пбратися коло чбго. Хо-
дить по судам —клопотати в суді.

Ходкий (суда, экипаж и) —лёгкий,
бігкйй, розкбтистий; (т о в а р) —похід-
нйй. Ходко — I) легко, прудко; II) по-

хідно.
Ходовой —ходовйй, хідкйй; (части м а-

ш и н ы) —рушнйй.
Ходок —I) ходёць, дця; II) довірений, хо-

даіар, ря.

Ходьба —ходня, ні; хіднй, ні; походёнь-
ка, ньок; хода, дй; догляд^ ду; пиль-

нування, ння; дбанняі, ння; клбпоти,
піт. Ходячий —ходячий, ходящий (Не
дай спати ходя/чому, сёрцем
замірати). Хождение — ходіння,
ння.

Хозяин —господар, ря; хазяін, на; галди,
ди. Хозяйка— господ йня, ні; госпбдар-
ка, ки; газдйня, ні. Хозяйский —госпо-

дарський, хазяйський, газдівськйй.
Хозяйничанье —господарювання, ння; ха-

зяінування, ння; пбрання, ння.

Хозяйничать —господарювати, хазяіну-
вати, порядкувати, пбратися біля чб-
го (Старйй добре господар то-

в а в, то й усьогб б у л 6, а як

вмер, спрбдали чисто всё.
Хто-ж тут у вас порядку е?
Нема ще нікбго, вбираем ось

обрати свогб ватажк а).-.
Хозяйственность —господарність, ности;

ощадність, ности; еконбмність, ности.

Хозяйственник —господарник, ка.

Хозяйство — господарство, ства; хазяй-
ство, ства; газдівство, ства. Хозяй-
ственный (человек) —госпо.дарний;
(курсы, отдел) — господарчий
(Оільськб-Господарчий I н-

стит^т). Перевести на хозяйствен-
ный расчет —перевести на господарчий
обрах^нок (розрахунок).

Холить, выхолить —пёстети, вйпестува-
ти. Холение —пёщення, ння; пестіння,
ння.  Холеный —пёщений, вйпещений.

Холерик —жовчний, дражлйвий, пальо-

ний, холерик, ка.

Холм, холмик —горб ; ба; горбок, бка;
горбочок,_ чка; пригорок, рка; пагорок,

рка; бугор, гра; шпилёчок, чка; (с е-

л и т р о в ы й)— бурт; (в ы с ы п а н-

ный) —могила, ли. Холмик —пагорок,

рка; горбок, бка. Холмистый —нагбри-
стий, горбастей, погірчастий.

Холмообразный— горбуватий,    горбкува-
тий.

Холодильник— холоднйк, ка.

Холодить —холодите,  студйти, прохоло-

дйти, простужувати  (Трёба студй-

ти   чай,   бо   г_арячий.   Зачини
двёрі,   бо   вйстудиш   хату).

Холодное— холодёць, дцю; драглі, ів; хо-

лбдне, ого.

Холодность — холбдігість, ности; (рав-
но д у ш и е) —байдужість,  жости.

Холодноватость —пбхолодь, ди.

Холодный— I) холбдний, студёний, зим-
ний, стйлий; II) неласкавий, байдуж-
ний (Холодною водою вмйв-
ся я. Якйй неласкавий прий-
6 м). Холодно— I) зймно, хблодно
(Оьогбдні надвбрі зймно);
II) неласкаво, байдуже.

Холопствовать — плазувати, стелйтися.
Холопствующий —лакизуватай, підні-
жок, жка.

Холст— полотно, на; (к у с о к) —полот-

нйна, ни; (ш т у к а)— сувій, вою;

(грубы й)— верёта, ; та; ряднина, ни.

Холстяной —полотняний.
Холостяк —нежонатий, ого; парубок, бка.

Холостой —нежонатий, парубок. Холо-
стая жизнь —нарубкування, ння. Ве-
сти холостую жизнь —парубкувати.
Холостой заряд— сліпйй набій. Холо-
стое строение —надвірня будбва.

Хорек, хорь— тхір, тхора; (умен.) —тхб-
рик, ка.

Хоровод —танок, нка; танбчок, чка; тан-

чик, ка.

Хоронить (схоронит ь,-с я) —ховата,
сховати, заховати, ся; (п о х о р о-

н и т ь) —ховати, поховата (П о х о-

вайте менё на могйлі).
Хорошеть —гарніти, гарнішати, ліпшати

(Катря наша гарнішае, як

квітка стала. Умбви життя

поліпшали).
Хороший —гарний, дббрий, гожий, край-

ний, лёпський, ладний, доладний, пе-

редний (Якйй гарняй хлбпець
Пана с. Дббрий коза к з йбго
б $• д е. Гожа дівка. Доладне
слово ти сказав. Порядний
хлбпець в і н). Хорошо —гарно, до-

ладно, дббре, гаразд, лёлсысо, красно,
долад^ (Гарно сидйть на йому
вбрання. Зробіт ь-ж е послу-

г у мен і. —Д обре, з р о б л ю).
Хотение —хотіння, ння; хіть, хоти; ба-

жання, ння; жадання, ння (А б й
хіть б у л а, а біда, як хоти не-

мае).
Хотеть,-ся —хотіти, хтіти, волити, воліти;

бажати, замаяутися, кортіти; (п е р е-

с т а т ь) —перехотітися, перебажата
(Волів-би краще вмёрти, а

ніж побачити ворога у с в о-

ій хаті.  Заманулось мені то



Хотя 42G Цветение

й  зробгів.   Кортйть  мені  л о-

д и в и т и с ь у к р и н й ц ю).
Хотя—хоч, хоча ,(Хочмийбратй, а

кишёні наші  не  с ё с т р и).
Хохлиться,   нахохлиться—Іжитися,   на-

Іжитися, настовбурчитися.
Хохол—чуб, ба; чупрйяа, ни.

Хохот—рёгіт, готу.

Хохотание—реготання, ння.

Хохотать— реготати, ся; регочу(ся), регб-
чеш(ся), регбчеть(ся).

Храбрость— хорббрість, роста; мужність,
ноете.  Храбрий— хорббрий, сміливий,
мужній   (Будьте   мужні,   непо-

хитні,  ёдністю міцні).  Храбро
—хоробро, сміливо, мужньо.

Хранение—охов,   ву;   перехбв,  ву.     На
хранение сдать вещи—віддати рёчі до

ехбву,   здати   рёчі   на   переховання.

Хранение    краткосрочное—короткоча-

вне переховання.

Хранилище—ехбванка, ки; ехбвище, ща;

вхбвок, вку; схов, ву.

Хранитель— охорбнець, нця; охорбнчий,
ого.

Хранить—ховата,   хоронйти,   зберегата,
вартувати, шанувати.

Хребет—хребет, бта; (мясо окол о)—

похрёбтина,   ни;    (горны й)—пасмо,

ма; стяга, ги; кряж ѵ жа.

Хрестоматия—чйтанка, ки.

Хромание—шкандибання,    ння;      шку-

тильгання, ння.

Хромать — шкандибати,    шкутильгати,

кульгати;    (пойти    хрома я)—по-

нгкандибати (Попікандибалаіва-
на сила годувать).

Хромой—крнвйй, кульгавнй, косоногий,
кривоногий.

Хромоножка—кульга, гй; шкандйба, би:
кржвуля, лі.

Хронический—хронічний, затяжнйй.
Хронограф— I) літопйсець, сця; II) ліго-

пис, су; хронбграф, фу. Хронографи-
ческий—хронографічний.

Хрупкий— крихкйй, ламкйій, хрускйй;
(о  человек е)—крихкотілий.

Хрупкость—крйхкість,  кости.

Хрусталь—кришталь, лю. Хрустальный
—кришталёвий.

Худо—зле, погано, кёпсько, недббре, не-

гоже, негарно; (с у.щ.)—лихо, ха (П о-

гано жйти стало- Недббре це

ти рббиш, щопоговір про ме-

не пускает).
Худоба—худорлявість, вости; хіудість,

. дости.      ;   •

Художество—мистёцтво, цтва; артйам,
му; штука, ки; умілість, лости. Худо-
жественный—худбжній, ня, не; арти-

стйчний, худбжницький.
Художник—мистёць, стця; артист, ота;

маляр, pa.

Худосочие—хирлявістъ, вости; недо-

крбвність, ности.

Худосочный—хирлявий. недокрбвний.
Хуже—гірше, поганіше. Хуже стать,

становиться—гірптатп, погіршата. Ху-
же всего— найгірше. Как можно хуже

—як-найгірше, як-найпоганіше.
Хула—ганьба, бй; огуда, ди; осуда, да;

догана, ни. Хулитель— огудник, ка;

ганёбник, ка (Ганёбників бага-
то, а робйти нікому). Хулитель-
ный—огудливий, осудливий.

Хулить--ганити, г^дити, ганьбйти, гань-

бувата, лихослбвити, цвішити.

А маки процвітають і сйні
і ■ ч е р в 6 н і, і ж б в т і).

Цвет, цветы— I) квіт, ту; цвіт, ту; квіти,
ів; квіткй, ток. Цветами убирать—

квітчати (Увесь сад у ц в і т $).
Цветочек—квіточка, чки; П) кблір, ру;

кбльор, ру; барва, ви (Нёбосьогбд-
ні мае сйній кблір). Цветной—

I) кольорбвий, барвйстей; II) квітча-
сгий, ввітнйй, цвітнйй (К в і т ч а-

стий луг. Кольорбвий па-

пір).
Цветение—квіт, ту; квітування, ння;

квітнення, ння.  Цветистый—I) квітй-
- стий, квітчастий; II) цяцькбваний,

мережаний (Не для людей, і не-

для с л а в и мерёжані та куче-

ряв! о л і в і р ш і в і р ш у ю я).

Царапание—дряпання, ння; шкрябання, ]
ння. Царапина—дряпинка, ки; вдряп- і

нуте, лодряшане (місце).
Царапать,    царапнуть,-ся—дряпати,   ся;

лодряпати, ся; дряпнути, ся; шкряба-
ти, ся;   пікряботіта, вшкрябн#ти, ся

(П о д р яп ав   собі   руки.   Миша]
в к у т к у ш к р я б а е).

Царь—цар, ря. Царизм—царизм, му; да- I
рівство, ства, Царистский— царівсысий.

Царить—ланувати, царювати (С к р і з ь

нануе лад і спбкій. Над се-

лом царіоѳ темнота та злйд-
ні).

Цвести—квітувати    (Ж й т о    к в і т у е),
квітнути, цвістй, квітитися, квітчати-
ся, квітніти, процвітати (Нехай н a' j
Т В О I й д о р 6 3 і к в і т и к в і т н у т ь. !

щ
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Цветник —жвітник, ка.

Цветовод —квітникар, ря,

Цветоводство —квітникарство, ства.
Цветоносный —квітодайний, цвітонбс-

ний.

Цветорасположение— цвітостан, ну.

Цветочный— квітковйй. Цветочная пыль
—квітковйй пил. Цветочный магазин
—квіткова крамнйця.

Цвечение— кольорування, ння; фарбу-
вання, . ння.

Цевка —I) цівка, ки; витушка, ки; II) (в
машина х) —лалець,  льця;   зуб,  ба.

Цедить, нацедить— точите, вточйти, на-

точите, дідйти, вцідйти, націдйти
(П іі д й, х л 6 п ч е, до пиве й ц і
та в точи ще  й  пива).

Целебный —цілющий, сцілющий.
Целевой —цілевйй, доцільний, метовйй,

напрямнйй. Целевой сбор —цілевйй
збір. Целевая установка —цілевё (до-
цільне) наставления.

Целесообразность — доцідьність, ности.
Целесообразный —доцільний. Целесо-
образно —доцільно.

Целиком —цілкбм, збвсім.
Целина —цілин&, ни; обліг, лбгу; незво-

рушена земля, цілйнна земля.

Целое —цШстъ, лоети^
Целомудренный — невйнний, цнотлйвий,

неблазнений, незайманий (Бона в
н ас не то щб яеблазнена, а

й слова такого не чу л а, а во-
ни к&жуть  рбважніла).

Целомудрие —невйнність, ности; чисто-
та, тй; неблазність, ности; дівство,
ства; цнбта, ти (Н е б л а з н і с т ь ду-
ха й тіла).

Целостность —суцільністъ, ности (У к р а-
інська Русь нікбли не тра-
тила почуття свое! суціль-
ности). Целостный —суцільний.

Целость —цілість, лости (Бережл-ж
мені  грбші  в цілості).

Цель —I) мета, тй; намір, ру (Яка ме-
ти, у вас це робити? Це з на-
міром зрбблено). С целью —

умиене, навмйсне. С какой целью —

для чбго; II) ціль, ли (В лучив у
с аму 1 ціль).

Цельность —суцільність, ности (О в і-
жість   і   суцільність   думки

* йогб опанувала наш . . г у p-

тбк).
Цельный —суцільний, цілковйтий, чй-

стий, щйрий (Натуру суцільну
мае він). Цельное молоко —незбіра-
не молоко. Из цельного золота —щиро-

влбтий.

Цемент —цемент, ту. Цементный— цемен-
тбвий.

Цементировать— цементувати.

Цена —цінй.,  ни;   вартість,   тости.   Цена
номинальная —ціна  номінальна.  Цена
нарицательная —ціна    дійсна.      Цена-
рыночная —ринкова,     базарна    ціна.
Взвинчивать цену —набивате ціну.

Ценение —цінування, ння.

Ценз —ценз, зу. Ценз образовательный—
ценз освітній.

Ценить —I) цінйти, цінувати, складатн
цін^ (Т а к ё д о р о г ё, щ о й ц і н я
не складёшйому. Цінуйтс
сукнб); II) ціыйти, поважате, доро-

жите, шанувати (Мй з а. в ж д и ц і-
нували в I ому хист до м а л ю-
в а н н я).

Ценность —коштбвність, ности; вартість,
тости (б у мат а, вещи) — цінністъ,
ности. Ценный —коштбвний. Ценные
бумаги —цінні папёри.

Центр —центр, ру; осерёдок, дку. Цен-
тральный —центральпий, осерёдній,
осередкбвий. Центробежный —відбіж-
ний, відосерёдній, центробіжний. Цен-
тробежная сила —відбіжна, центробіж-
на сила. Центростремительный —цен-

тротяжний, доосерёдній.
Централизировать —централізувати эосе-

рёджувати. Централизовать произ-

водство — пентралізувата, зосѳрёджу-

вати виробнйцтво.
Центрофуг —центрофуга, ги.

Цепенеть (от страха, от холод а) —

деревеніти, дерев'янгта, кликнута
(Одеревенів з л я к у. Р £ к и л о-
к л я к л и).

Цепкий— чіпкйй, беручкйй (Ч і п к в й
як к і ш к а).

Цеплять,-ся —чіпляти, ся; чіпати, ея
(Чіпляе струни. Чіплбеться
домёнезіевоімзалицянням).

Цепочка —ланцюжбк, жка; ретязбк, зкі.
Цепной— ланцюгбвий. Цепочный —лан-

цюжкбвий, ретязкбвий.
Цепь —I) ланцюг, га; дел, пу; рётяг, га;

рётязь, зи (Важкйй ланцюг м у-

л я в   йому   нбгу.   Рвёться  як

с о б а к а- н а р^ё т я з і); II) (горная)
—пасмо ма; стяг, га.

Цех —цех, ха. Цеховой —цеховйй.
Цилиндр^ібло, ла; ціліндр, pa; цілін-

дер, дра. Цилиндрический (о форме)
—віблий, ціліндрбвий.

Цинк —цинк,  ку.. Цинковый —цйнковнй.
Циркуль —циркуль, ля; рбзмір, ру.
Циркуляр —обіжник, ка;   циркуляр, ра.



Циркуляция 422 Чахотка

Циркулярный — обіжний, циркуляр-

ний. Циркулярно— обіжно.
Циркуляция —кругобіг, гу.

Цистерна—цистерна, ни.

Цитировать— цитувати.

Циферблат —циферблат, ту.

Цынга— скбрбут, ту; гнилёць, льця.

Цьгновка—рогожа, жі; рогожка, ки.

Цырульник— голяр, ра.

Цырульня— голярня, ні.

Чадо—дитйна, ни. Чадолюбивый— діто-
любний.

Чай—надісь, десь, мабуть.
Чай—чай, чаю (Т р е б а к у п й т и ч а ю).

Чайный— чайний, до чаю.

Чайка—чайка, ки; (ч и б и с)—кигітка,
тки (Ой г 6 ре тій чайці-небб-
зі, що вйвела діток при бй-
тій дорбзі).

Чайник—імбрик, ка; чайник, ка (Ку-
пив імбрик срібний і порце-

л я н о в и й).
Чайничать—чаювати.

Чан—чан, на; кадуб, ба; (большой
на/ винокуренном, завод е)—
стоян, на; (в котором виноград

давя т)—топчило, ла; (н е б о л ь-

шой и низкий)—шаплйк, ка; пе-

рёріз, за; ширітвас, са. Дубильный
чан—квасник, ка. Заторный чан —бра-
говар, ра; зрізок, зка.

Чарующий— чарівнйй, чарівлйвий. Ча-
рующе—чарівно, чарівлйво.

4aq—година, ни. Часок, часочек— годйн-
ка, ки; годйночка, чки; годйнонька,
ньки. В. час—в пору, у свій час, вчас-

но. С часу на час—от-6т, що-часу, що-

годйни, кбжного часу. Час от часу—

щб-раз. Часовой— годйнний; (отно-
сящийся к часовому меха-

низм у)—годинникбвий. Часовой ма-

стер—часовщик, ка; годинникар, ря.

Часовой (со л д а т)—вартовйй, часо-

вни стійчик, ка; стійковйй.
'Частить— I) частйги; II) дріботіти, дроб-

цювати (в ход!) (Він дріботить
т о б 1 щось, а т и й не слухаеш.

Цей кінь щось недурно дрі-
б о т й т ь ногами); III) у чащати

(Де люблять, там не учащай).

Частичный —I) часткбвий; II) поодинб-
кий; ПІ) (мат.)—частйнний, почас-

ний, часний. Частично* — 'часткбво
(Оправу украінізаціі пере-

ведено  часткбво).
Частица—частка, ки; частника, ки;

{самая   маленькая)—гаріль,   ли

Частность—осібністъ, ности; окрёмість,
мости; приватність, ности. В частно-

сти—зосббна, зокрёма, зосібна. Часто
—часто.

Частный—I) часткбвий; (отдельный)
—окрёмий,   поодинбкий;   II)   (неоф-
фи ц и а л ь н ы й)—приватний,  неофі-
ційний. Частно—особо, осібно, особли-
во, окрёмо, нарізно, приватно.  Част-
ное—частковё,   частка. Приближенное
частное—частка    наблйжена.   Частно-
владельческий  — приватно-власниць-

кий.  Частное   лицо—приватна  особа.
Частная сумма—часткбва сума. Част-
ный  дифференциал —диференціял ча-

стйнний.  Частный   знаменатель— зна-

мёник частйнний.  Частный   интеграл

—інтеграл частйнний. Частный случай
—окрёмий  вйпадок,   поодинбкий  вй-
падок. Частный торговець— крамар, ря.

Частокол—частокіл, колу;   паркан,  ну.

Частота— частбта,   тй.    Частота   относи-

тельная — частбта    віднбсна,    реля-

тйвна.
Частушка— дрібушка, шки.

Часть—частйна, ни. Отделение в учреж-

дении—відділ,  лу;   частка,   ки;   пай,
паю; лайка, ки; уділ, лу.

Частью—почасти. Большей частью—зде-

білыпого, _найбільш (Здебілыпого
це  бувае тоді,-колй я не  бу-
в а ю в д б м а). _.

Частый— I)  частий;  II)  густей,  ряснйй
(Часті   бенькётн   грошей   в и-

магалн. Густйй лісбув перед
нами.     Ряснйй    виноград    у

цьому рбці.   Рясні   зббри  на

ч у м а р ц і).
Час—година, ни. Урочный час—слушна

година.
Часы (хрономет р)—годйнник, ка;

дзигар, рй._ 'Карманные часы—кишень-

кбвий годйнник; дзигарок, рка. Стен-
ные часы—годйнник настінний, вар-

та, та; чати, ів (На варті козакй
стояли).

Чахлый—чахлий,   змарнілий,
лий, голокбстий.

Чахнуть—сбхнути, чахнути,

скніти 03 молод их літах с к н і <

як к в і т к а прибита морозом)!
Чахотка—сухота, хот; сухотка, тки

(Цей чоловік хвбрий на су-

хо ти). Чахоточный—сухбтний (Оу-
хбтні люди лікуються в

К р и м £).

помарні-

нйдіти,



Чаша 423 ' Черепица

Чаша— чаша, ші; чара, ри; келих, ха.
Чашка, чашечка —чашка, ки; чашечка,
чки; мйска, ски; мйоочка, чки. Надко,-
ленная чашка —скіпйдя, ці. Чайная
чашка —чашка, ки; філіжанка, нки.
Весовая чашка —шаля, лі; шалькиі,
льбк. У ореха, желудя— гранка, ки;
лліска, ки. Чашечный— чашовйй, кух-
ляний. Чашечный барометр— кухляь
ний, чашовйй барбметр.

Чаща —гущавина, ни; нётря, рі; нётри,
ів (Заліз у саму гущавину.
Загнали звіря в нётри).

Чаще —частіш, частіше. Чаще всего —

найчастіше (Н а й ч а с т I ш е в і д с у-
хбт умираю ть в-осенй й па-

ве с н і).
Чаяние —сподівання, ння. Сверх чаяния

—збвсім несподіванно.

Чаять— сподіватися.   Души   не   чаять—
душі не чути, дух роялти. Я не чаял
вас  видеть —я не сподівався вас ба-
чити.

Чваниться —чванитися, пишатися, вели-
чатися, прйндитися, бундючитвся {Н е
чваньтес ь —з   вас   шкуру,  де-
руть,  а  з них б у в а л о лій то-

пили).
Чванство —чвань, ни; лиха, хи;. гбрдощ],

щів; величания, ння (Пихй —чотй-
р и   лихи).   Чванливый —чванькува-

тий;   чванькб,   ка;   пихатий,   бундіоч-
ний  (Такё_ чвань к у вате, що й
приступйти  не  мб и а). г

Чей, чья, чье, чьи —чий, чия, чие, чпі.
Чей-то —чийсь. іКое-чей —дё-чий.

Чек —чек,  ка.  Чековый —чёковий. Чеко-
вая книжка—чёкова книжка.

Чека —заколёсник,  ка;   льбник,  ка;  га-
лок, лка (в   воз у).

Чеканить,    отчеканить —карбувати,   від-
карббеаний,  вйбшггий.

Чеканка —карбівка, ки; вибивання, ння.
Чеканщик— карбувач, ча. Чеканный —

карббваний, вйбитий.
Челн,  челнок —чбвен,  вна;  чбвник,  ка;

каюк, ка; душогубка, ки (Як-бй чб-
вен та весёльця, рятувал а-б,
мое с ё р ц е).

Чело —I) чолб, ла; И) лоб, лбба; III) (п е-
ч и) —челюсти (У   кожного    чолб
життя йжаль порйли. Пере-
віяли жйто й чолб одібрали
о к р ё м о. На ч о л і р у х у. На ч о-
лі  установи).   Человой— чільнйй.

Человек —I) людйна, ни; чоловік, ка. Го-
сударственный      человек— державний
муж.    Человечески —по-людснки,    по-
людськбму,  по-лйдяному   (П о в б д ь-

с я з ним п о-л і) д с ь к и, то й доб-
ре  буде). Человеческий —людськйй.

Человеколюбие —людяність, ности.
Человеконенавистник — відлюдник, ка;
_ людозненавйсник, ка.

Человекосмена —жива зміна.
Человечество —I) людство, ства; II) люд-

ськість, кости;  людяність,  носги.^
Человечность— лібдяність, ности; г людсь-

кість,   кости.    Человечный —людяний.
Челюсть (ми.) — челюсти, щёлепа, пи;

щёлепи, ів; челюсть, сти.

Чем— ніяс, аніж, чим, як,  од, від, над.
Чем более, тем более —де-далі, то всё
білыпе. Чем дальше, тем—що-далі, то;
де далі, то. Чем скорее, тем лучше —

. чим швйдче, тим краще._ Свинец тя-
желее, чем медь —блово важче за мідь
:(від міди).

Чемодан —чемодан, на; валіза, зи.
Чепуха— нісенітниця,  ці;   дурнйця,   ці;

теревёні, нів.  Городить   чепуху— про-
вадити нісенІтницю ;

Червиветь —червіти, вію, іеш.
Червонец —червінець,     вінця    {О л у ж-

ббвці    ллатню    одёр яг ували

червінцями).
Червь —гробак, ка; робак, ка; червак, ка.

Червь      древоточец —шашель,      шля.
Червь  светящийся— світляк,  ка.  Чер-
воточина — червотбча,   чі;   червотік,
току.

Чердак— горіще,   горище, ща;  гора,  ри
(Полізь-но   на  горіще,   та  д о-
стіньсушні).

Черед— чёрга.   гй   (очередь)    (К б ж-
ний повинен знати свою чёр-
г у).    Чередной —черговйй     (Ч е р г о-
вй,й   №   вихіднбго   журнала).

Чередоваться —чергуватися.
Через— через;   (с к в о з ь)— крізь,  у,   за.

Через  год—у  рік  (Від Одёси чѳ

р ё з   мор е—Т урёччина.   Крізь
вікбнце по дивйвся). ; Через год.
возвращусь —за рік повернуся.

Чересседельник —черезсідёльник, ка.
Чересполосица— пасмужність, ности; че-

резмёжниця, ці; черезнйв'я, ; в'я. Уни-
чтожить  чересполосицу —знкщвги че-
резнйв'я, пасмужність.

Черемуха— черемха, хи; черемшина, ни.
Черемуховый —черёмховий.

Черен, черенок,   черемок— окладка, ки;
колодка, ки; колодочка, чки (Т р ё б а
зробйти колодку до ножа).

Черепаха —черепаха, хи. Черепаховый—
черепаховий.

Черепица— дахівка,   ки;    череншід,   ці.
Черепичный— дахівкбвий,  черегогчний
(Хату  вкрйто  черепицею).



Череп —чёрен, па.

Чересчур— надто,   занадто,   через   край,
через міру.

Чернедь,  чернядь— чбрний кблір, чбрна
краска.

Чернеть— чорніти,   чорнішати,   почорні-
ічятіг

Черника— чорнйця, ці; боровйця  ці.
Чернила— атрамёнт,    ту;    чорнило,    ла.

Чернильный —атрамёнтовий,  чорнйдь-
ний. Чернильные орешки— галяс, са.

Чернильница— чоряйльниця,    ці;    кала-
мар, ря.

Чернобровый —чорнобрйвий, чорнобрй-
вець, вця; чорнобрйвка.

Чернобыльник— нёхворощ, щу.

Черновка, черновик— чорнётка, ки. Чер-
новой —чорновйй.

Черноволосый —чорноволосий, темново-

ябсий.
Черноглазый— чорнобкий, темнобкий.
Чернозем —чорноземля, ,ш.

Чернолесье —чорноліс, су; чбрний, ли-

ствяний, листянйй ліс.
Черномазый —смуглявий.

Чернорабочий— чорнорбб, ба; чорноробіт-
нйк, ка.

Чернослив —чорнбслив, ва.

Черносотенец— чорносотёнец, нця.

Чернота —чбрність, ности.

Чернуха (г р и б)— вовнянка, ки.

Черный— чбрний; (о л о ш а д и)— воро-

ний. Черные дни— злйгодні.
Черпак— черпак, ка; коряк, ка.

Черпальщик— черпальник, ка; черпач,

ча.  Черпальный— черпальний.
Черпать, черпнуть— черпати, черпнута.

Черстветь— черствіти.
Черствость— чёрствість, вости. Черствый

—черствйй.
Черта —риса, си; смуга, ги; пружбк, жка;

ипуга, гй; разбк, зку. Черты лица—

риси на виду (Тонкі пружки

йогб блідбго лиц я мали в со-

61 щбсь 'не ласкав е. Колись
тонкі йому на вид.у рйси
з б л і д л и). Черту проводить —рису-

вати, черкати. Черточка— рйсочка, чки;

ѳм^жка, ки; пружбк, жка.

Чертеж— рисунок, нка; крёслення, ння.

Чертежник— рисбвник, ка; кресляр, ра.

Чертежная —рисбвня, ні; кресляр-

ня, ні.
Чертить —рисувата. Чертить карандашом

—рисув&ти оливцём, крёслити.
Чертог, чертоги— лбкій, кого; (мн.)— по-

кб!; гбрниця, ці; світлйця, ці; па-

лиц, цу.

Черчение— рисуванля, ння; креслёння,
яня. Топографическое черчение —рису-

вання. крёслення топографічне.

Чеснок —часнйк, ка. Мыший чеснок —за-

ячий часнйк, скорода, ди. Пслевой
змеиный чеснок— гадгоча цибуля. Ди-
кий чеснок— доля, лі; скбчки, чок.

Чесотка— чухачка, чки; корбста, сти;

сверблячка, чки: Заразиться, заболеть
чесоткой —покорбстявіти.

Чествование— (в)шанування, ння; шанб-
ба, би; повага, ги.

Чествовать— шанувати (Оьогбдніша-
нують па м' ять Лёніна).

Честить— I) шанувати. величати; II) лая-

ти, картати, кобенити.

Честолюбец— честолгобець, бця; шано-

люб, ба. Честолюбивый —честолгобний,
честолюбйвий, шанолюбний, амбітний.
Честолюбиво— честолюбно, честолюби-
во, гданолюбно, амбітно.

Честолюбие —честолгобність, ности; че-

столюбйвість, воете; шанолюбетво,
ства.

Честность —чёсність, ности. Честно— чёс-
но, сбвісно. Честное слово— слбво че-
сти (гонору).

Честь— I) честь, сти; гонор, ру; добре

ім'я; II) повага, ги; ш&на, ни; слава,

ви (Вінмае великий гбнор.
Віддалй шану оббронцеві
простого люду: палили з

рушнйць над могилою). Имею
честь, считаю за честь— маю за честь.

Затронуть, задеть честь чью —на чеоть

чик> настунити, зачепйти, ущербйти
гбнор. Оскорбить честь— покривдйти
на чёсті, нарушите чию честь. Быть в

чести —бути в пошанівку.
Чет— чіт, до пари.

Чета— пара, ри. Супружеская чета— по-

дружжя, жжя. Он тебе не чета— він то-

61 не пара, не під пару.

Четверг —четверг, га.

Четверка —четверня, ні; (лошадей)—
четвірка, ки.

Четверобрачие —четверожёнство, ства.

Четвероместный —на чотйри оебби.
Четвертушка —чвёртка, ки (папёру,   чаю).
Четвертый —четвертей. В начале четвер-

того—по трётій годйні. Половина чет-

вертого —пів на четвёрту, пів до чет-

вёрток Четвертая часть года— квар-

тал, лу.

Четверть— I) чвёртка, ки; чвёрть, ти;

четвертина, ни(Купкчвёртьфун-
та ковбаей. Візьмй четвер-

тину горілк и. Купив чвёртку
тютюн $. Половину не дам,

четвертину дам). Четверть луны
—квартйря, рі; П) четверть, ти (з е р-

н а или муки).



Четкость 425 Чисто

Четкость —чйткість, кости; вир&зність,
ности. Четкий —читкйй, виразний. Чет-
ко —чйтко, вир&зно.

Четный —парйстий, чітнйй. Четное на-

правление — чітнйй напрям, парний
(м а т.). Четная перестановка —пйрна
пермутація. Четная функция —парна

функція.
Четыре —чотйри, рьбх. Четыре с полови-

ною —пів л'ята. Четырежды— чотйрі
рази. Четырежды четыре —чотйри по

чотйри.
Четырегранник —чотиросгінник, ка. Че-

тырегранник основной —чотиростінник
основнйй. Ч. полярный —чотиростін-
ник полярний. Ч. правильный —чоти-

ростінник правильний. Четырехгран-
ный — чотиросинний. Четырегранная
пирамида —чотиростінна піраміда, ос-
трйця, чотиростінна. Четырегранная
призма —призма (граняк) чотаростінна.

Четыреста —чотйриста, чотирьохсбт.
Четыреугольник —чотирок\' тник, ка. Че-

тыреугольный —чотирокутній, ня, _ не.

Четыреугольная фигура —чотирокутна
фігура. Четыреугольник вписанный —

чотирокутник впйсаний. Четыреуголь-
ник описанный —чотирокутник описа-

ний.
Четырехпольный — чотирьохпільний, на

чотйри зміни.
Четырехсложный —чотироскладбвий.
Четырехсторонний —чотироббкий. Четы-

рехсторонник— чотиробічник, ка. Пол-
ный четырехсторонник —пбвний чоти-

робічник.

Четырехчлен —чотирочлён, на.

Чехол —покрівёць, рівця.
Чечевица —сочевйця, ці; сочка, чки; оп-

тйчна сбчка. Чечевица рассеивательная

—розсівна сбчка. Чечевица собира-
тельная —гЗбиральна сочка.

Чечевицеобразный —сочкуватий.
Чешуекрылый — лускокрйлий. Чешуе-

крылые насекомые —лускокрйлі кома-

хи, лускокрйльці.
Чешуйный —лусковйй. Чешуеобразный —

лускуватлй. Чешуистый, чешуйчатый
—луск&тий, лускуватий.

Чешуя —луска, скй; (н а з м е е) —линбви-
ще, ща.

Чибис —чайка, ки.
Чиликать —цвірінькати, цвіркотати. Чи-

ликанье —цвірінькання, ння; цвіркіт,
коту; цвіркотання, ння.

Чин чином —як слід, як годиться, як ве-
даться.

Чинар —явір, яБора.
Чинить —I) (учинит ь) —чинйги, творй-

ти,  діяти  (О т а к  чини,  ян  я чи-

ню, люби жінку а б и чию. Ой
щ о-ж бо я учинила, що к ©-

струба полюбила); II) (почи-
нят ь) —лагодити, латАти (П о л а г о-

див мені черевики. Він л а-

таесобісорбчку).
Чинка —лагодження, ння; латания, ння.

Чиновник— урядбвець, вця. .

Чинность —пристбйність, ности; поряд-

ність, ности. Чинный —пристбйний, по-

рядний (Повбдься пристбйно).
Числение —лічіння, ння; рахування, ння.

Численность (количество) — числб,
•ла; чисёльність, ности; кількість, ко-
сти.

Числитель —чйсельник, ка. Частный чи-

слитель —частйнний чйсельник.

Числительное имя —числівник, ка.

Числить —лічйта, рахувата. Числиться—
лічйтися, рахуватеся. Числиться за уч-

реждением —лічйться за установок):

пйшетъся за...

Число —число, ла; дата, ти. Средним чи-

слом— пересічно. Абстрактное число—

умозбрне, абстрактне число. Алгебра-
ическое число —алгебрійне число. Чи-
сла взаимно простые —числа взаёмо-
первісні. Число рациональное —вимір-
нё числб. Отрицательное число —від'-
ёмне число. Относительное число —від-
нбсне, релятйвне число. Известное чи-

сло —відбме числб. Искомое число —

шукане, відшукуване числб. Положи-
тельное число —додатне число. Имено-
ванное число —іменбве числб. Логариф-
мированное число —логаритмбване чи-

сло. Мнимое число —мнйме числб, га-
дане, уявнѳ число. Приближенное
число— наблйжене число. Неизвестное
число — невідбме число. Иррациональ-
ное число — невимірне числб. Не-
явное число —нейвне число. Обратное
число — число обернете. Однознач-
ное число —однодифрове числи. Подко-
ренное число —лідкор гневе, підради-
кальне числб. Порядковое число— чи-
сло порядкбве. Пропорциональное чи-

сло —пропорційне число. Противопо-
ложное число —противне числб.

Чистильщик —чисталыіик, ка; (паро-
воз о в) —чистйль, ля.

Чистить, вычистить, очистить,-ся —чй-
стити, обчищати, обчйстити, вйчисти-
ти. Чистить трубу —трусйти сажу, кб-
мін.

Чистка — чистка, ки. Академическая
чистка —академічна чистка. Партий-
ная чистка —чистка партійна.

Чисто —чисто, чёпурно, охайно.
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Чистоган —готівка, ки; готбві грбші; го-

тівнйк, ка.

Чистописание — краснбпис, су; красне

писания, ння.

Чистоплотность —охайність, ности; чё-
пурність, ности. Чистоплотный —охай-
ный, чёпур'нйй.

Чистосердечность —щиросёрдість, досги;

щйрість, рости. Чистосердечный —щи-
росёрдий, щйірий. Чистосердечно —щи-

росёрдо, щйро (Підс^дні щи р_о-
сёрдо вйзнали свою вину).
Чистосердие —щиросёрдя, дя.

Чистосортный —чистого сорту, добірний.
Чистый —чйстий, ясняй, світлий, білий,

щйрий, виразний. Из чистого золота —

щирозлбтий (Чйставода. Чйстий
т 6 л о с). На чистые деньги —на готбві
грбші. Чист остался —I) залишйвся без
нічбго, звівся нінащо; II) сухим з во-
ди вййшов.

Читальня —читальня, ні. Изба-читальня
—хата-читальня.

Читание— чигання, ння.
Читатель,-ница —читач, ча; читачка, чки.
Читать —I) читата; (по склада м)—

слебезуваги; II) викладати (на#ку яку)
(Лектор викладае украін-
ську мбву дбсить добре) Чи-
таемый —читальний. Читаемость, чи-

табельность —читальність, ности.
Чихать, чхать —чхати, чхнута Чихание —

чхання, нн -fr. •

Чище —чисгіше.
Член —член, на. Почетный член —почёт-

ный член. Член общества— громадя-
нин, на. Член братства —братчик, ка.
Член союза— спільник, ка; сумісник,
ка. Член пожизненный— довічний, до-
смёртний член. Член действительный—
дійсний член. Член сотрудник— член
співробітник. Член непременный—
член неодмінний. Член дроби —член

дрббу.
Членовредительство — скалічення, ння;

(тяжко е) —ббезвічення, ння.
Членский —члёнський. Членский взнос—

члёнський внёсок, ску.
Чмокать, чмокнуть— цмбкати, цмбкнута.
Чокать, чокнуть— цбкати, цбкнути (Ц 6 к-

н е м о с ь ч а р к а м и).
Чолка —чуббк, бка.
Чопорность —бришклйвість, вости; виму-

шеність, ности; пересада, ди; ненату-
ралыгість, ности. Чопорный— бришкли-
вий, вймушений, пересадний, ненату-
ральний. Чопорно —бришклйво, виму-
шено, пересадно, ненатурально.

Черт— біс, са; диявол, ла^лихйй, бго; не-
чйстий, ого; нечиста сила; дідько, ка.

Чортополох —будяк, ка.

Чреватый —I) череватий; II) багатий на
що. Война эта чревата последствиями
—ця війна багата, на наслідки.

Чревовещание —чревомбвство, ства. Чре-
вовещатель —чревомбвець, вця.

Чревоугодие —обжйрство, ства; догідли-
вість череву. Чревоугодник —прожора,

ри; прожёра, ри; ласун, на; сластолі)-
бець, бця.   .

Чрезвычайность —надзвичайність, ности.
Чрезвычайный — надзвичайний. Чрез-
вычайно —надзвичайно. Чрезвычайное
собрание, совещание — надзвичайні
зб&ри, надзвичайна парада.

Чрезмерность— надмір, ру; надмірність,
ности. Чрезмерный —надмірний. Чрез-
мерно— надмірно, над-міру, незавміру,
через верх.

Чресла —крйжі, жів; (е д. ч.) —крияс, жа.
Чтить —шанувати, поваясати, величати.
Чтобы, чтоб —щоб, щбби, бодай. Чтоб те-

бя —щоб тебе, бодай тебе, тобі. Чтобы
и следа твоего у меня не было —і на
бчі мені ■ не навертайся; щоб і нога
твой у мёне не була.

Что, чего —що, чогб. Вот что —6н-що,
6сь-що, бт-що. За что —за що, за віщо.
Hi за что, ні про что —ні за що, ні про
щб. Ну, чтб-ж —абб що. Тут что-то не
так —тут щось не те, не так. Что-ли —

абб що, чи щб (X о д I м у ж ё, абб
що). Что-нибудь —що-нёбудь, небудь-
що, абйчщо, будь-що. Что-то —щось,

якбсь (Я к 6 с ь м е н і н е д $ ж а е т ь-
ся. Щосьсказав, авонаажпо-
червоніла). Что касается меня—
що до мёне, як на мёне. Что есть мочи
—чйім дуж (Братів щоб в изво-
лят и, запорбжці чим дуж по-
спішають). Все нипочем— все дар-
ма, байдуже. Ни к чему —ні-нащо, ні
до чбго. Чего-то —чогбсь, чомусь. Для
чего— для чбго, навіщо.

Что бы ни было —хоч щб. Что бы это
значило —що вонб за знак. Что вам
угодно —чогб ви бажаете, чогб вам тре-
ба. Что касается этого дела —що до
ціёі справи. Что случилось с письмом
■—що сталося з листом. Что_ в этом
проку —яка з того кбристь, якйй з того

пожйток.
Чубук —цибух, ха.
Чувственность —I) почутлйвість, вости;

почувальність, ности; П) пбхіть^хоти;
похітливість, вости. Чувственный— по-
чутлйвий, почувальний, похітливий.
Предаваться чувственным наслаждени-
ям —віддаватися похігливим насолб-
дам.

Чувствительность — чулість, лости; ди-
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клйвість, вости; уразлйвість, вости; до-

шку льність, ности. Чувствительный—
ч£лий, чуглввий. почутлйвий, почуй-
нйй, жалісний, уразливий, шкульний,
дітклйвий, дошк^льний.

Чувство —чуггя, ттм; лочуття, ття. Ли-
шиться чувств —зомліти, знепритомні-
ти. Привесть в чувство —одволати, очу-

тиши. Прийти в чувство —опритомніти,
отямитися. Чувство любви —кохання,

ння. Чувство зрения, обоняния, осяза-

ния, слуха —почуття збру, смаюу, ню-
ху, дотику, слуху. Чувство меры— по-

чуття міри.
Чувствовать — чути, почувати. Чувство-

вать себя —матися, мати себе, почува-

ти себе. Чувствовать силу, чувствовать

себя в силе —ч$тися на сйлі. Дать се-

бя почувствовать —датися в знаки.
Чугун— чавун, на. Чугунный— чавуиний.

Чугунно-литейный цех —• чавунно-ля-
в&рський цех.

Чудак —чудак, ка; чудар, ря; дивак, ка

(Всяк т о б і п о к а ж е, д е ж и в ё
д ивак-б а г ач).

Чудачить —химерувати. дивачити, чуда-

чити, штуки витворяти, фіглі стрбіти.
Чудесный —чудёсний, дйвний, чуднйй,

чудовнил, чудбвий. Чудодейственный
—чудодійний. Чудесная ночь —чудбва
ніч. Чудесно —чудесно, чудно, дивно,
чудово.

Чудный —чудбвий, дйвний, предйвний,
на л. прочуд (Чудбвий краевйд,
я к й й навколо. о Дйвний
якййсь сон мені приснйвся,
на прбчуд дйвний).

Чудиться —здаватися, видаватися.

Чудо —чу до, __ да; диво, ва; (мн.)— дива,
див; предйво, ва; чудо. г дйво.

Чудовище,  чудище —мара,  рй;   маріока,

Шабашить, пошабашить —ліабашити, по-

шабашити, закінчйти працю, одробйсги-
ся. Шабашка— шабашка, ки.

Шаблон —шаблон, ну; зразок, зка. Шаб-
лон н ы й —шаблонбвий.

Шаг— крок, ку; сііулінь, неня. Шагом
марш —крбком руш. Шагом —ходбю,
ступою. Шаг за шагом —ходбю, лоступ-

нем, нога за ногою. Тихим шагом —ти-
хою ходою. Убавить шагу —вкоротйти
ходи, зквншйти ходу (Ц е т а к а лв-

дин а— с тупінъ по золотбму
д а й). Шагистый —цибатий.

Шагать —ступати (Ш й р о к о ступав,

здавалось і вагй ніякоі не

б у л 6 на плечах).

ки;   потвбра,   ри;  почвара,  ри;  стра-

хіття, ття; дивогляд, ду.

Чудовищность —■ дивоглядність, ности.
Чудовищный — дивоглядний, почвар-
ний. Чудовищно —дивогл&дно.

Чужбина —чужйна, ни; чужа чужйна, чу"
жа сторона, чужентня, цНШ е вчер-
не о в і у с ѳ б у л о ч у ж о іо ч у ж е н й-
ц е ю).

Чуждаться — цуратися (Чужі люди

цураються, в хату^ не пуска-

ють); чужатися, ухилятися. Чужда-
ние —цурання, ння.

Чуждый — чужий, непричётний (до чо-

іго), вільний (од чбго) (В і н не

причет иий дозмбви. Профё-
со^р був вільний од суб'екти-
в й з м у. Він чужйй був для
гром ад и).

Чужеотранец —чіужозёмець, мця; чужй-
нець, нця. г

Чужой —чужйй, сторбнній, я, е; чужйна,
ни (Собаки розбрехалися:
хтбсь чужйй на по^вір'.!).

Чулан —помірка, ки; помірчйна, ни.
Чулок —панчбха, хи. Чулок мужской (н о-

с о к) —карпітка, ки.

Чума —чума, мй і(ІТ 6 ш е с т ь чум й. п.о-

шй ри л ас я).
Чурбан —пень, пни; жол&дка, дки; оцу-

пок, пка; одорббало, ла; опудало, ла;
незграба, би.

Чуточку —трошечки,^ хвилйнку, годйнку
(3 а ж д й хвилйнку. Ще додай
трошечки).

Чуть —лёдви, трохи. Чуть не— мало не.

Чуть не убил —мало не забив. Чуть не
даром —за пів-дарма.

Чутье —нюх, ха; чуттй, ття.

Чучело —опудало, ла; пугало, ла; страхо-
луд, да; одорббало, ла.

Шайба —перстйна, ни.

Шайка — ватага, ги; балда, ди; эграя
зграі; (в банях) —шайка, ки; ряжка,
ки (В л і с а х ще й д б с і е ч и м а-
ло р о з б иш ацьк и X' ватаг,
банд).

Шалапай —ледащо, ща; гультяй ѵ тяя;

гульвіса, си; лёдар, ря; шелйхвіст,
хвоста;  потіпаха,  хи.

Шалаш —шалаш, ша; курінь, ня; катря-

га, ги; буда, ди; ^халабуда,^ ди. Ярма-
рочный шалаш —жгка, ки; яточка, чки.

Шалеть, ошалеть — шаленіти, шаліти,
ошаліти, дуріти, здуріти,^ навісніти,
знавісніти, казйтися, сказйтися (Ш а-

PI



Шалить

л і й т е, ш а л і й т е, с к а ж ѳ ц і ка-

т и).
Шалить— пустувати, жирувати.

ШаЛнер —завіска, ски; валець, льця.

Шаловливость — пустотдйвість, вости;

свавільство, ства. Шаловливый —жар-

товлйвий.
Шаловство, шалость —пустота, ти; пусту-

вання, ння; пустощі, щів; свавільство,
ства.

Шалун —пустуй, на; свавільник, ка; сва-

вблець, льця; збитбчник, ка.

Шалфей —шавлія, ііі; піевлія, И.
Шальной —шалёний, навіснйй, навіжё-

ний, несамовйтий; (о собаках) —

окажёюгй (Юпітер, гнівом роз-

налёний, влетів до них мов

н а в і ж ё н и й. Мов несамовй-
тий, кйнувся він на свогб то-

вар и ш а).
Шампиньон — печерйця, ці; печерйчка,

чки.

Шанс —шанс, су (Я не маю шансів
вйграти ц ю справу).

Шапирограф —шапірбграф, фа. Шапиро-
графист— шапірографіст, ста.

Шапочник —шапкар, ря; шаповал, ла.

Шар— іфія, лі. Земной шар —земна ку-
ля; земнак, ка. Стекляный шар —бань-
ка, ки. Шар из жести, резины и т. п. —

оігѵка, кн. Деревянный небольшой —

галка, ки; (мате м.) —куля,' лі. Впи-
санный шар —куля впйсна; описанный
шар —кѵля описана; соприкасательный
шар —к$ля многократно стична. Ша-
ровой слой —верства куласта. Ценгр
шара —осерёдок в^лі. Шаровой сег-

мент, сектор —кулйстий сегмент, сек-
тор. Шарик —кулька, ки. Кровяные
шарики —кров'янйсті зёрнятка. Шаро-
образность —кулястість, стости; округ-

теть, лости. Шар воздушный —аеро-

стат, та; бальбн, ну. Шар полый —ба-
льбн, ну.

Шарада —шарада, ди; загадка, ки.

Шарахнуться — метнутнея, шарпнутися,
кйнѵтися, шарахнѵтгт (К о н і з л я к а-

яися та й шарахнули вбік);
гёпнѵти. бебёхнути ОП і д с к о в з н у в-

ся та так і гёпнув у болото).
Шарить —нйпшорити, шарити.

Шаркать, шаркнуть —інѵркати; пгуркяу-
ти, чбвгатй, човгнути. Шаркотня —чов-

ганйна, ни.

Шаом^нкя —клтерйнка,  ки.

Шарлатанить —шахраюваги, морбчити.
Шарлатан —Шахрай, рал; (с о б и р а Т.)—■

шарлота, ти. Шарлатанский —шахр&й-
оький. Шарлатанство — шахрайство,

отва.

Швея

Шарнир— суглоб, ба; (в дверях) —пёт-
ник, ка.

Шаромыжка (в выражении «на ша-

ромыжку») —на дурнйчку, на дурнй-
цю. Шаромыжник —дармоід, да; чужо-

і'д, да. Шаромыжничество —дармоід-
ство,; ства.

Шатание — хитання, ння; колихання,

ння; вёштання, ння; сновигання, ння

(Хитання топблі. Не буде до-

бра з твогб вёштанн- я —с иди

краще дома). Шаткий —хиткйй,
хибкйй несталий, непёвний, валкий
(Хиткйй стіл. Неізталі ібгля-
ди.Непёвна лгодйна). Шаткость
—хйткістъ, кости; валкість, ісости.

Шатать,-ся; шатнуть,-ся —хитати, хптну-

ти, колихати, колихнути (О т о в п х и-

таеться. I вітер не віе, гілля
не к о л й ш е); хитатися, хитнутися,

точйтися, поточйтися (А ж точить-

ся чолбвік, так набрав с я);
віятися, байдики бйти, слонятися, ня-

кати, тинйтися, вёштатися, сновигатш

(Невідбмо, де в і я в с я 'р 6 к і в

ао два. Він усюди вёштаеть-
ся та на кббзі грае).

Шатер —намёт, ту; шатрб, ра.

Шатун —I) (м е х) —гонок, ніса; хитун, на;

П) волоцюга, ги; заврлежа, ки; швён-
ДЯ, ді.

Шафран —шафран, ну; шалран, ну. Ша-
франный —шафранбвий.

Шахматы —шахи, ів. Шахмат (квад-
рат) —вічко, ка. Шахматный —шахо-

вйй, шахматний. Шахматная доска —

шахівнйця, ці. Шахматная игра —шй'
хи, хів.

Шахта —шахта, ти; копалыгя, ні. Накло-
ненная, вертикальная, продольная

шахта —укоса (похйла), сторчова (про-
стопадна), подовжня шахта-. Водо-
под'емная шахта —водотягна шахта.

Воздушная шахта— протягбва шахта.

Шахтер —шахтяр, ра.

Шашка —I) дамка, ки; шашка, ки;

П) шабля, лі (черкёська).
Шашни —каверзи, верз; 'штуки, штук

{Там ваших жаверз не в ж и в а-
ю ть).

Швабра —помело, ла.

Швейцар —швейцар, ра.

Швея —швачка, чки; гаптарка, ки (в ы-
шивающая шелком, голотом,

серебром). Швейный — швацький.
Швейная машина —швацька, кравёць-
ка машина. Заниматься швейным ма-
стерством —швачкувати. Швейное ма-

стерство —швачкування, ння.
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Швырять, швырнуть —шлурляти, шпу-

рити, шпурнутй, поншурити, швирго-

нути (Ш л у р н у в к у х о л ь об зем-

лю. А в і н як ношнурить па-

лиц го). Швыряние— кйдання, ння;

шпуряння, ння; швиргання, ння.

Шевелить —ворупійти, рухати, ся; мая-

іися, зворухнути, ся. Шевелить усами

—моргати вусомг (Слыхав і не р у-

хаюсь).
Шеврон —галун, на; нашивка, ки (К б-

м і р у галунах).
Шедевр —шедевр, вра (Ц ё и м а л юнок

—ш едёвр  мистёцтва).

Шейка —шййка, ки. Шейный —шийний.
Шейные сочленения —в'йзи, зів.

Шелевка —шалівка, ки; (д ю й м о в а я) —

цалівка, ки.

Шелестить —шелестігя, шамотіти, лопо-

тіти (Минае бсінь, шелестить

пожбвкле диет я. Топбді ли-

ст я м ш а м о т і л я). Шелестящий —

желеснатий, шамкйй.'
Шелк —шовк, ку. Шелковый —шовкбвий

Шелковичный— шовкбвичний. Шелко-
вичный червь —гусениця шовкопряда,

шовжовйк, ка.

Шелководство— шовківнйцтво, цтва.
Шелуха —лушпйна, ни;  лушпання, ння;

лушпайка, ки; луска, скй; лупа, пи.

Шелуховатый —лушпайкуватий.    луска-

тий.
Шелушить —лускати, облузуватя, лущи-

ти, обл$щувати, луз&ти, вилускувати,

ййлущити   (О ид ять і пшеничку
о б луз уют ь).

Шеренга —лава, ви; ряд. ду; шерёга, ги.

Ставить в  шеренгу —ставити в лаву,

в ряд, шерегувати.  Шеренговый— ше-

рёговий, рядовйй. '
Шеретовочный —шеретувальний.
Шереховатость —шёрсткість, кости; коет-

рапатість, тости; шкарублястість, сто-.

стн. Шереховатый —шерсткйй, костра-

патнй, шкарублястий.
Шерстобойня —валюшня,  ні.  Шерстобит

—валгошник, ка".

Шерсточесальная   машина —чухран,  на;

чесалъня ні; чухральня, ні.
Шерсть —шерсть,   сти;   (о в е ч ь я) —вбв-

на, вни.

Шершавость —шёрхлість, лости. Шерша-
вый —кошлатий,    кострубатий,    шёр-
хлий.

Шест —жёрдка, ки; жердина, ни.

Шествие —хід,  ходу;   пбхід,  ходу   (В е-

лйчній   пбхід   був   на   свято
р е в о л ю ц і й н е) .

Шестерка —шістка,  стки   (мат.). Двой-
ная  шестерка —подвійна шістка.

іностисгінник поляряий,  правильний.
стигранник   полярный,   правильный —

Шестерня —триб, бу; трибб'к, бка.
Шестигранник— шостисгіннпк,   ка.   Ше-
Шестисторонник— шостибічннк, ка;  шо-

стибік, боку.

Шестиугольник— шосгикутник,  ка.

Шеф —шеф. фа. Шефский— шёфський.
Шефские городские, сельские, район-
ные общества —шёфські міські, сіль-
съкі, райбняі товарйства (На свято

Шсвчёпкове до нас прибу-
д у т ь шёф и— Н. військова ча-

стика).
Шея —шия, шйі; (задняя част ь)—

гамалйк, ка; карк, ку; (передняя)
—підгбрля, ля. Сломать шею —скрутй-
ти в'язи. С толстой шеей— гамаликува-

тий. С длинной шеей —довгов'наий.
Прогнать в шею —тришияі дати.

Шибко —швйдко, прудко, хутко, ойльш»
дуже,^ шпарко (Ш пар к о грають

м у з и к и). Шибкий— прудкнй, хут-

кйй.
Шиворот —потйлиця, ці; шйя, шві.
Шикарный —шикарний, шикбвний. Шик

—шикбвність, ности;  шик, ку.

Шило —шило, ла; швайка, кн.

Шина —шина, ни. Шинное железо —шта,-

бовё залізо.
Шинель —шине ля, лі (Т и, москали,

и дббрий чоловік, та шипе л я

твой злбдій).
Шип —колючка, чки; тернйна, ни; (в

подков е) —гак, ка; (небольшой)
—шпёник, ка. Шиповатый —колгочку-

ватий, тернйетий, шпичкуватий.

Шипеть — шипіти, шипотітн, сичатя

напр., змея); (о сале, масле на

огне) —шкварчати. Шипение —шинін-
ня, ння; сичання, ння; шкварчаиня,

ння.

Шиповник —іішппгйна, ни; дйкаі трояя-

да, ди.                         t                 ,':     "■■■'■.
Ширина —ширина, ни; широчинь, ни.

Шириною — завшйршки (Канава
завшйршки  дёв'ять   мётрів).

Шипучесть —мусування, ння.

Ширма   (чащ е—ширмы) —параван, на;

■ заслона, ни; перегорбдка, ки; (на-
ле н ь к а я) —хистбк, тка.

Широкий —широкий; (о ч-е н ь) —ширв-
чёшшй, широчёзний. Широкая низ-

менность —рбзділ, лу; роздблля, для

Широко —пійроко; (очень) — широ-
ченно. Широковещательный —далеко-

сяглий, широкомбвний. Ширококолей-
ный —ширококолійний. Ширококолей-
ная железная дорога —ширококолійна
задізнйця. Ш иронокостый— маслакува-
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тий, широкбстий.  Широколиственный
■—листатий, лапатий, лопухуватий.
Широколицый —широконйдий. Широ-
колобый — лобатий. Широкополый —

опблистий. Широкоротый —ротатий.

Широта —ширина, ни; ширбкість, кости;

широчина, нй. Угловая ширина —ши-

рина кутова.
Шить, сшить —шйти, зшйти.
Шитье —шиття, ття; пошиттй, ття.

Шифер —лупёць, пцй; шифер, ру. Ши-
ферный —лупцёвий, шйферний.

Шифкарта —шнфкарта, ти.

Шифр —шифр, ру. Шифровальщик —ши-

•хфруваяъник, ка. Шифровальный —ши-

фрувальний.
Шиш —дуля, лі; фіга, ги.
Шишка (на тел е) —гуля, лі; (бота н.)

—шишка, ки; буруль'ка, льки._

Шкала —поділка, ки; шкала, ли; скала,

ли. Шкала твердости —скала твердбти,
твёрдости.

Шкатулка —скрйнька, ньки; шкатулка,

лки.

Шкаф— шафа, фи; (для посуды)—
мисник, ка; суднйік, ка; крёденець,
нця; (утловой) —косяк, ка; косй-
нець, нця.

Шквал— хуртовйна, ни; ^ шквйря, рі
(Охопйлась велика хурто-
вйн а на м б рі).

Шкворень— шквбрінь, реня.

Шкив —крутень, тня. Тормозный шкив—

• гальмівНЙй круг.

Школа —школа, ли. Трудшкола —тру-

дова ншбла._ Школьник — школяр,
ра. Школьнический — школярський.
Школьный — шкільнйй. Школьниче-
ские поступки —школярські вчинки.
Школьное здание —шкільнйй будйнок.

Шкура— шкура, ри; шкіра, ри.

Шлагбаум —шлагбавм, вма; рогатка, ки.
Шлак —жужелиця, ці.
Шлепать, шлепнуть —плескали, ляскати,

дати лбласа. Шлёпнуться —гёпнутися,
шльбпнутися.

Шлея— шлёя, шлёі; шлейка, ки.
Шлифование —шліхування, ння. Шли-

фовальщик —шліховнйк, ка; шліфір,
ра. Шлифовальный — шліхувальний.
Шлифованный —шліхбваний.

Шлифовать —шліхувати, полірувати, ло-
щвш, личкувати.

Шлюз —бпуст, сту; (в плотине)—
шлюза, зи; заставка, ки; заставки, вбк
(М лйнмёле на всі заставки).

Шлюпка— дубок, бка; шаланда, ди.
Шляпа —капёлшх, ха; (соломенный)

—бриль, ля. Шляпник —капелюшник,

ка. Шляпка— капелюшок,   шка;   брй-

лик,    ка;     (г в о з д я) —голбвка,    ки;
-(гриба) —шапка, ки;  шапочка,  чки.

Шляться —вёштатися, швёндяти, тиня-
тися, бродйти (Дё ти вёштаешся
цілий день).

Шмель —чміль, ля (А чміль не сё
ббчку пива, там-то буде чуда

й дйва).
Шмыгать, шмыгануть —шмигаги, шми-

гляти, шмигнути, майніути (3 л ь 6 х а
в хату   знай шмигляе).

Шнурок —шнурок, рка; (коротки й) —

поворбзка, зки; (толстый и не-

длинный) —мбтуз, за.

Шнырять —шмигляти, нйкати, нйшкати
(Ш лиги підчас мітипгу все

шмигляли в юрбі).
Шов —шва, шви; шво, шва. По _ шву

распоролось —по шитому розпорблося.
Шовинизм —піовінізм, зму.
Шоколад —шоколада, ди; чеколяда, ди.

Шоколадный —шоколадний.
Шомпол —драч, ча; шомпол, ла.
Шопот —шёпіт, поту; шепотіння, ння:

шушкання, ння. Шопотом —пбшелки
(ІІ о ч у в с я глум і п б ш е и к и і в

голо с).
Шорник— лймар, ря. Быть шорником —

лймарювати. Шорный —шоровйй. Шор-
нический —лймарський.

Шорох —шёрех, ху; шамотня, тні; ше-
лест, сту.

Шоссе —шосё, кам'янка, ки. Шоссейный
—шосёйний, брукбваний.

Шоссировать —брукувати.
Шоффер —шофёр, ра.

Шпагат —шпагат, ту. Шпагат зашивоч-
ный —шпагат зашивальний.

Шпаклевать — китувати. Шпаклевка —

китування, ння.
Шпала —злёжень, жня; брус, са; шпала,

ли. Сплошная смена шпал —послільна
зміна шпал. Шпалы брусковые —пита-
ли брускові. Шпалы пластинные—
шпали пластинбві. Шпалопропиточ-
ный завод —^шпалоситйльня, ня. .

Шпангоут —шпангавт, та.
Шпат известковый— кальцит, ту. Шпат

плавиковый —флюорит; ту. Шпат по-

левой —ортожлаз,  зу.
Шпион —шпиг, га; шпигун, на. Шпион-

ский ■— шпигунсьжий. Шпионство —•

шпигунство, ства; війглядки, док, дків_
(Hi 'попівськіі тортури, ні
шпиг^нське ремествб в гроб
ще Духа не з в е л 6).

Шпионить— шпигувати, шпигунити за

жим, чим.
Шпиц —шпиль, ля; стрімлйк, ка; (со-

бака) —шпіц, на.
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Шплинтот —шплінтбт, та.

Шпора —острога, ги.
Шпорить,    пришпорить —стиекати,    сти-

снути,   вдарити   острогами   (О й,   я к
стиснув   к о з а к   Нечай   коня
острогами).

Шпринцовка— прйскавка, ки; брнзкавка,
ки.

Шприц—шприц, ца.
Шпулька —цівка, ки.
Шрам— шрам, ма; рубёць, бдя.
Шрифт— шрифт, ту; черенки, нов; друк,

К У-                        ,

Штабель— сгіс, стосу; штабель, ля.
Штамп— штамп, ну. Штамповочный—

штампувальний.
Штандарт— коротва, вй
Штат— 1) штат, ту; 11) округа, ги (У

нас в устанбві штат чима-

лий).
Штатский— цивільний. Штатский порт-

ной —цявілыгий кравѳць.
Штемпелировать, штемпелевать —• штем-

пелювати, штемплювати.
Штемпель —штемпель, пля. Штемпелева-

ние— штемяелювання, ння ѵ Штемпель-
щик  (мастер) —штемпельнйк, ка.

Штепсель —штепсель, спя.
Штиль— бізвітря, ря; штиль, лю.
Штольня— штольня, ні; підкбпи, пів.
Штопание —цирування, ння. Штопаль-

н ы й —цирувальний.
Штопать— цируватя.
Штопор —трибушбн, на; коркотяг, гу.
Штора —штора, ри; ролёта, ти.
Шторм— хуртбвйна, ни; бурханйна, ни;

шторм, му.
Штраф— штраф, фу. Штрафной— штраф-

нйй. Штрафование — штрафування,
ння (Зачасівстарбгорежиму
штрафування робітників на
підприемствах набрало ха-
рактеру  цілоі  систем и).

Штрафовать —штрафувати.
Штрейкбрехер —страйжолбм, ма.
Штрих —риса, си; риска, Ски. Штрихи

мелкие—дрібні рйси.
Штука— штука, жи; (штука ткани) —

сувій, вою; колода, ди; постав, ву;
штука, ки. В том-то и штука— то то

бо й е.

Штукатурить— тинькувати.   Штукатур —

тинькар, ря.
Штукатурка— тиньк, ку; тинк, ку.
Штурвал— штурвал, лу. Штурвальный—

штурвальний.
Штурм— штурм, му; напад, ду; приступ,

П У-                                                     -    -
Штурмовать — штурмувати,    дооувати,

приступом.
Штык —багнёт, та.

Шуба —хутро, ра; кожух, ха; (покры-
тая с у к н о м)— байбараж, ка. Шуб-
ник—кушнір, ра.

Шулер —шахрай, рай; жартниж, ка.
Шум —шум, му; гбмін, мону; гам, гаму;

гамір, мору; шелест, сту; шарварок,
рку; гармідер,. ру; (от г о л о с о в)—
гук, ку; галас, су; (сильный) —

гвалт, ту; лёмент, ту; (от ссор ы) —

буча, чі; колотнёча чі; (от перета-
скивания) —гуркіт, коту; (воды)
—бурчания, ння; дзгорчання, ння; клё-
жіт, жоту; бульжотання, ^ння. Поднять
шум —збйти бучу, зчинйгги гвалт. На-
делать шуму —наробйти шелесту, кб-
лоту. Унять шум— угамувати. Под
шумком— під чаржою, на підпйтжу.
Шумливый —гомонлйвий, бурхлйвий.
Шумливость —бурхлйвість, вости; не-

вгомбнністъ, ности.

Шуметь— шуміти, гомоніти, галасувати,
гвалтувати, лементувати; (о л и с т ь-
я х)— шелестіти; (об одежд е)—ша-
мотіти; (об о г н е) —геготіти. Шумно—
гучно, бучно.

Шурин —швагер, гра.
Шуруп —шруб, ба; шрубчак, ка.

Шустрый —меткий.
Шут— блазень, зня; блазнюк, ка; жумёд-

ник, ка; фіглмр, ра. Шутовской— бла-
зёнський, кумедіянський.

Шутить— жартувати. Шутя— жартуючи,

жартом, у жарт.

Шутка— жарт, ту. Обратить в шутку—
на жарт, у жарт поверн^ти. Шутли-
вость —жартівлйвість, вости; жартлй-
вість, вости. Шутливый —жа]зтівлй-
вий, жартлйвий. Шутник —жартун, на;
жартівнйк, ка; кумёдник, ка; фіглйр,
ра.

Щ

Щадить —I) мйлувати, милость жласти,
помйщувати, вжалувати кого, що;_ И)
щадйти, ощаджати, берегтй, шанувати
(Щ адй в добрі, матимеш в б і-
д і. 3 д о р 6 в'я т р ё б а шану-

вати).

Щебень —груз, зу; жбрства, вй; ринь, ни.
Щебнем набивать, щебенить— груэйти,
грузувати (Дорбжкн жорствбю
в и с и л а н о).

Щебенник —грузнйж, ка.
Щебетать— I)  щебетати,  цвірікати,  цві-
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ріньчати    (Цвіріньжае    лаотів-
ка); II) (о л ю д я х)— цокотати, цоко-
тіти, лящати.  Щеветливый —щебетдй-
вий, лепетлйвий, слизькоязйкий.

Щегленок —щйглйк, ка; щигля, яти; щи-

глятко, ка.

Щеголь— чепурун, на; галанець, нця;
джёгир, ря; джёнджик, жа. Щеголиха
—чепуруха, хи; дженджуруха, хи.
Щеголеватый— чепурний, дженджурй-
стий. Щеголевато— чёпурно, дженджу-
ристо. Щегольской — челурйстий, ви-
вёрний, красний. Щегольски —чепурй-
сто, виббрно.

Щегольство— виббрність,  ности, чепури-

стість, стости.
Щеголять — чепурйтися,      ферцювати;

(хвастать,    спеси в,итьс я) —хи-
зуватися     (Хизуеться    нѳначе
на пр и с тяжці).

Щедролюбие —щедроліобство, ства.
Щедушный —малосйлий, квблий, худор-

лявий.

Щеколда —кдямка, ки;  защіпка, ки.
Щекотание— I) лбскіт, коту; лосжотання,

ння; II)  (п т и ц)— сжрёгіт, готу;  скрё-
кіт,   коту;    (сорок и) —скрекотання,

ння.
Щекотать —лоскотати.
Щекотливость —дражлйвість, вости; дотп-

клйвість,   вости     (Це   дражлйва
справа).   Щекотливый— дражливий.
уразлйвий,    дошклйвий. Щекотливый
вопрос— дражлйве  питания.

Щелкать  (я з ы к о м)— лящати;   (зуба-
м и) —цбкати,      цокотати,      жлацати;
(чем и н ы м) —лускати, тріщати.

Щелканье— лясжання,     ння;     цбжання,
ння; цбжіт, коту; клацания, ння; лу-
екання, ння.

щ елок —дуг, гу; зола, ли; мвтель, телю
■(Ріджий   луг,   мабуть   пбпілу
мало).

Щелочение —лужіння, ння; зоління, ння.
Щелочить,-ся —лужити, ся; зодйти, ся.
Щелочность —лугуватість, тости. Щелоч-

ный— луговйй, лужнйй.
Щелочь— щблок, ку; лугова, лужна сіль.
Щель, щелка —щілина, ни; пцлйнка, вн;

шпара, ри; шпарка, ки; (раз сел и-
н а)— шкал^бина, ни; заткалубина,
ни, (Щілйна в дверях).

Щемить— нити, щеміти, стиекати (С е р-
ц е   н и е.   Щ е м л я. т ь  руки).

Щепетильный— дріб'язжовий.
Щепка— тріска, ски. Разбить в щепки—

побита на тріскй, на скіпкй, поламати,
на гамуз.

Щепоть, щепотка, щепочка —пучка, чкл;
щіпка, ки; щіпочка, чки; (с о л и) —дрі-
ббк, бка (П о '3 и ч т е х о ч щ і н к у

п ш о н а).
Щетка— щітка, ки ; (р у ч к а) —щітник,

ка.

Щеточник —пгітжар, ря.
Щи— капусняж, ка; борщ, пгу. Ленивые:

щи —борщ з свіжою нарубаною капу-
стою.

Щигловка— щйглиця, ці.
Щиколотка (а н а т.)— шйколо£, тжа; чж-

колоток, тка.

Щипать— щипати (Ущипнув _ за
руку); (перья, в о л о с)— сжубти,
дёрти.

Щипцы— кліщі, щів; (для вытаски-
вания г в о з д е й)— обцёньки, ньок,

ньків; /для пломбирования) —

тавровйця, ці.
Щит —щит, та. Щитный —щитбвий.
Щука— щука, ки; (с а м е ц) —щупаж, ка-
Щуп —щуп, па; свідер, дра.
Щупальце —пбмацок, цжа; дотикальце,.

ця; пблапок, пка; вусик, ка.

Щурить,-ся— жмурйти, ся; мружити, ся;

щ^лити, ся.

Эвакуация —евакуація, іі. Эвакуирован-
ный— евакуйбваний. Эвакуационный—
евакуаційний.

Эвакуировать— евакуювати.

Эва —овва.
Эволюционировать— еволюціонувати.
Эволюция —рух, ху; еволюція, іг. Эволю-

ционный — еволюційний (Вволю-
цій.на тебрія).

Эгоизм— себелюбетво, ства; етоізм, зму.
Эгоистический— егоістйчний, себелюб-
ний.

Экватор —рівнодённик, жа; рівник, ка;
екватор, ра. Экваториальный— рівно-
дённиковнй, екваторійний.

Экзамен —іспит, ту; екзамен, ну. Экза-
мен держать, сдать— іспит складам,
скласти. Экзаменационный — іспито-
вий, екзаменаційний.

Экзаменовать — іспйтувати, екзамену-
вати.

Экзекуция— ежзеіфіія, іі.
Экземпляр— примірник, Ка; ежземнляп,

ра.



Эконом— еконбм, ма.
Экономить— щадйги,   ощаджати,   еконо-

митй.
Экономичность— ощадиість, ности; еко-

йомічність, ностн. Экономически—
ежономічний.

Экономия— економія, и (напр., поли-
тическая); (бережливость)—
ощадність, ности ; (хозяйство)—
скарб, бу. Экономный— ощадний, еко-

нбмний.
Экспедиция— експедйція, іі. Экспедици-

онный — експедиційннй.
Эксперимент— експеримёнт, ту; дбсвід,

ду; проба, би. Экспериментальный —

'експериментальний, досвідний.
Эксперт —ёксперт, та; знавёць, вця.
Зксплоататор— визйскувач, ча; глигай,

а&; експлоататор, ра.

Эксплоатация— вйзнск, ску; визйекуван-
ня, ння; експлоатація, п. Эксплоатаци-
онный —експлоатаційний.

Эксплоатировать —визйскувати, експлоа-
туівати. Эксплоатировать несчастье —

лихом торгувати.

Экспроприация —експропріянія, ціі; ви-

власнювання, ння.

Экспроприировать — зкспропріювати.
Экспропіриационный — експропріяцій-
ний.

Экстаз —нёетям, му; захват, ту; ексггаз,

3 У-
Экстракт— вйтяжка, ки; вйварка, ки; ви-

кип, кипу;, екстракт, ту.

Экстраординарный — надзвичайний, ек-
страординарний.

Экстренность —пйльність, кости; нагаль-
ність, ностн; ёкстреність, ности. Эк-
стренный —пйшьний, нагальнпй, ьк-
стрений. Экстренно —нагалыго, ниль-
но, ёкстрено; (немедленно) — не-

гайяо:
Эластичность —пружйстість, тости; ела-

стйчність, ности. Эластичный— пружй-
стий, еласгйічний. Эластично— пружй-
сто, еластйчно.

Элеватор —елеватор, ра.

Элегия —елёгія, іі. Элегический— елегіи-
ний.

Злексир —живило, ла; живолік^ ку.

Электричество —елёктрика, ки; ележтрйч-
ність, ности; громовйна, ни. Электри-
ческий —ележтрйчний. Электрическая
батарея —електрйчна батарея, pel.
Электрическая волна —ележтрйчна хвй-
ля, лі. Электрический свет— електрйч-
не овітло, ла,  Электрическое освеще-

ние — електрйчне    освітлення    ння.
Электрический звонок — електрйчний
дзвінбк, нка.  Электрическая  лампа —

електрйчна лймпа, пп. Электрическая
искра —електрйчна іскра, ри. Электри-
ческий   разряд— електрйчний   розряд,
ду.   Электрическая    цепь —електріичие

коло, ла.

Электродвигатель — електродвигуп, на.
Электродвижущий — ележтрорушний,
електродвижн'йй.

Электромагнит —електромагнёт, ту.
Электромонтер —електромонтср, ра.

Электросчетчик — електрйчний   лічйль-
ник, ка; електрорахівнйк, ка.

Электротехник —електротёхник, ка.

Электротехнический — електротехнічний.
Электрофикация — електрофікація, цп;

ележтрофікуванпя, ння.

Элемент— елемёнт, ту; (хим.) —пёрвень,
вня. Химические элементы —хемічні
пёрвені, елемёнти. Элементарный —

елементарний, найпростішнй; (н а-
ч а л ь н и й) —початкбвий. Нет элемен-
тарных знаний —немаё лочаткбвих
знаннів.

Эмалированный —полйв'яний,    склицьб-
ваний, емальбваний.

Эмалировать — поливати,     ем&лювати,
склицювати.

Эмаль —полива, ви;  склйця, ці;  емаль,
ли.

Эмансипироваться— вязволйти,   ся; вй-
йволити, ся; усамовільнитн, ся; еман-
сипувати, ся.

Эмблема —цеха, хи;  бзнака, ки;  емблё-
ма, ми.

Эмигрант —вйходець, дця;  емігрант, та.
Политический     эмигрант —політйчннй
вйходець.

Эмигрировать —емігрувати.
Энергия— енёргія,   іі;   жвавість,   вости;

завзйття, ття; завзяшістъ, торти. Элек-
трическая   энергия —електрйчна енёр-
гія.  Человек  проявляет   энергию —чо-
ловік     виявляй    жвавість,     енёргію.
Энергичный — енергійний,     жвавий,
живкйй,  беркйй, беручкйй  (до  чбго),
завзяігий, шпаркйй, палкйй. Энергич-
ный   поступок —завзятий,   енергійний
вчйнок.

Эпидемия— пбшесть,   сти;   повітря,   ря;
пбмірок, ржу; лбмір, мору; моровйця,
ці.   Эпидемический —пбпгесний,  епіде-
мічний.

Эпизоотия —надіж,   жа;   надь,  ди;   пб-
шесть, сти; епізоотія, i'i (Падіж на
о в ё ч о к).
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Эпилепсия —падуча, чоі; падавнця, ці:
падавка, ки; бирса, си; епілёпсія, ci'i.

Эпитет —ёпітет, ту;  прикладка, жи.
Эпоха— дбба, би; епбха, хи.
Эра —ера, ёри; літочйслення, ння.
Эскиз —шкйщ, ца; ескйз, зу.

Эстетический —естетйчний.
Этаж —поверх, ху. В два этажа —на два

пбверхи.
Этак—так, отак, такечки, отакечжи.
Этакий —такйй, бсь-який, бн-який, ач-

який.

Этап —етап, пу; спочйнок, нку. По эта-
пу —етапом. Этапы в развитии науки
—етапи в розвйненні, в рбзвиткові
на,уки.

Юбилей— ювілѳй, ею. Юбилейный —юві-
лёйний. Юбиляр —ювілжг, та; гобі-
ляр, ра.

Юбкат— сніднйця, ці-
Ювелир —ювілёр, ра. Ювелирные рабо-

ты —ювілёрні роббти.
Юг— південь, дня; низ, зу. Южный— пів-

дённий, низовий. Юго-восток— півдён-
нма охід, сходу. Юго-восточный —пів
дённо-східній, я, е. Юго-запад —пів-
дённий "захід, ходу. Юго-западный—
півдённо-західній.

Юдоль —долина, ни; поділ, лу. Юдоль
плачевная —долина плачу, світовё горе.

Юла —дзйга, ги (Крутиться як
д з в г а).

Юлить— крутйтнся, вертітися; (перед
кем) —підсипатися (до кого).

Юмор— тумор, ру. Юморист —гуморйста,
сти; гуморйст, ста. Юмористический—
тумористйчний. Юмористические рас-
сказы— гуморёски.

Юность —мблодість, дости; мблодощі, ів.

Я, меня, мне —я, менё, мені.
Ябеда —наклеп, пу; нашёпт, ту.

Ябедник —шепотйнник, ка; напасник,
ка. Ябедничество —шёяоти, ів.

Ябедничать —клепати, набріхувати.
Яблоко —яблуко, ка. Яблоко Адамовое

(а н а т.) —кадйк, ка; борлак, ка. Глаз-
ное яблоко —банька, ки.

Яблонь —яблуня, ні; (дика я)— кислй-
ця, ці. Яблочный —яблунёвий.

Этикет —етикѳт, ту; церембніі, - п.

Этикетка—наліпжа, ки; наличка, чки;
ярлйк, ка;  ярличбк, чка\

Этимология —етимолбгія, гіі. Этимологи-
ческий —етимологічний.

Этнография— етнографія, фіі. Этногра-
фически й —етнографічний.

Этот, эта, это^цёй, цьогб, ця, ціві, не,
цьбго; сёй, ся, се, оцёй, оцьогб, они,.

оціш, оцё, оцьогб.
Эхо— луна, ни; відляск, ску. Эхом от-

даваться, отдаться —лунаги, залунати,

бйтися луною.

Эфир —етёр, ру. Эфирный —етёрний, ле-
тучий.

Провести юность —промолодикувати.
Юноша — юнак, ка. Юношеский —

юнацький. Юношество —молодость, до-,
сти; м&яодощі, щів; молодёчий, вік;
юнацтво, цтва; молодь, ди. Юный —мо-

лоди.
Юрист— правнйк. ка; юрист, ста. Юрис-

консульт —юрисконсульт, та. Юриди-
ческий — юридйчний, правнйчний.
Юридически —юридйчно. Юридическое
лицо —горидйяна особа. Юриспруден-
ция —правознавство, ства; юриспру-
дёнція, іі.

.   Юркий —в'юнжйй, порськйй.
: Юркнуть— пірнути, шмигнути, гульжну-

ти. Юркнул в толпу— шмигнув у на-
( товп (Гулькнув повз мёне та

за в о р 6 т а).
, Юродивый —юродйвий, навіснйй, наві-

жёний, благёнький.
■ Ютиться—тулйтися, мостйтися біля ко-

го, чбго.
.   Юфть —юхта, ти. Юфтяной —юхтбвий.

Явка—явка, ки; бб'явка, ки; бказ, зу;
(билета) —віза, зн.

Явление —явище, ща; (театр) —ява, ви;
сцена, ни; (необыкновен.)— про-

ява, ви.

Являть, явиться—являти, явйти, . вйяви-
ти, виявляти, показувати, пржазати жо-
му щб, об'являтися, об'явйтися (О б'-
явйвся а ж на Кубані); (не-
ожида н н о)— нагодйтися, наспіти,
нахопйтися (Валакалипро йбго,

ю

ш
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а тут і він наго дй в с я). Являть-
ся перед кем —ставати, являтися пе-
ред кого. Это является результатом —

це наслідок (чбго).
.Явнобрачные растения —явнопблі, явнб-

жвітні рослйни.
•Явность —явність, ности; виразність, но-

сти; видймість, мости; очевйдність,
ности.

.Явственность —виразність, ности; яс-

ність, ности.

Явствовать —виявлйтися, показуватися.

Из этого явствует, что —з цьбго ви-

явл&егься що.

Яд —отрыта, ти; трутйзна, ни.

Ядовитость —отруйність, ности; уразлй-
вість, вости; злосдйвість, вости; ущіп-
ливість, вости. Ядовитый— отруйний,
уразлйвий, злослйвий, ущіпливий.
Ядовито — уразлйво, злослйвно, ущіп-
ливо.

Язва —рана, ни; болячка, чки. Сибир-
ская язва —сибірка, ки; телій,^ ія; лб-
шесть,*сти; зараза, зи; заразлйва, чіп-
ка хорбба.

Язвительность —ущіпливість, вости; зло-

сдйвість,  вости;    уразлйвість,   вости.
. Язвительный —уідливий, ущгшшвий,

занбзуватий, уразлйвий, колкий. Язви-
тельно —уідливо, ущішшво, уразлйво.

Язвить —уражати, уразйти, ранити, по-

ранити, жалйти (словами), ущіяну-
ти, ушпигнути (Він мене своіми

словами уразйв).

Язык —I) язйк, ка; мбва, ви (Покажи
я з и к а. Украінськамбваобов'-
язкбва в устанбвах). Ломан-
ный язык —калічена мбва. Владеть
языком —ор^дувати мбвою; II) (в ко-

локол е) —сёрце, ця; било, ла; ббв-
кало, ла.

Языковедение —мовознавство, ства. Об-
щее языковедение —загальне мовознав-

ство, ства.

Язычник —поганин, на. Языческий —по-

ганський.

Яичница —яёчня, чні; (н а м а с л і) —сма-

жёня, ні.

Яйце —яйце, ця; (тупой конец) —

гузка, ки; (о с т р ы й) —нбсик ка; (без
скорлуп ы) —вйливок, вка; (и с-

порченно е) —бовтун, на; запоро-

той, тска; (краше и о е) —■ крашанка,

ки; (разрисованное) —■ писан-
ка, ки.

Яйцеобразность —яйцеватість, тости. Яй-
цевидный —яйцеватий.

Якор —якір, якоря; кбтва, ви; котвйця,
ці; (м а л е н ь к и й) —кішка, ки. Стать
на якорь —об'йкоритися, кйнути кбтву.

Яма —яма, ми; (на дне реки) —вир до,

да; (с грязью) —баюра, ри; ковба-
ня, ні; (глубокая с водо й) —ба-
кай, каю; (где берут глину) —

глинище, ща;^ граса, си; (с и з в е-

с т ыо)— вапнярка, ки. Глазные ямы —

ямки, ямок.

Январь— січень, чня. Январский —січ-
нёвий (Район Оічнёвого пов-

ет а н н я).
Янтарь —бурштйн, на; янтар, ря. Янтар-

ный —бурштинбвий,  янтарний.

Ярить,-ся; роз'ярить,-ся — ярйти, ся;

дражнйти, ся; розпалювати, ся; роз-

лютувати, ся.

Яркий —яскравий, яркий, яснйй.
Яркожелтый —ясножбвтий, жовтогарй-

чий.

Яркозеленый —арий, яснозелёний.
Яркокрасный —жаркий, ясночервбний.

Ярость —буість, сети; шал, лу; лютість,
тости; сказ, зу. Прийти в ярость —роз-

лютуватися, посатаніти. Яростный —

шалёний, скажёний, яросийвий, ліо-
тий. Яростно —шалёно, скажёно, люто.

Ярый —відважний, завзятий (Ц е з а-

взяітий музйка). Ярый воск —чй-
стий віск, воску.

Ярус— поверх, ху; ряд, ду; шар, ра; нб-
влад, ду (з е м л и).

Яснеть, ~t прояснеть —ясніти, нрояснітн,
вияенжгиря, вйяснитися; (о погоде)
—розгодйнюватися, розгодйнитися.

Ясниться —ясніти, ся.

Ясновидящий —ясновидящий, ясновй-
дець, дця.

Ясность —ясність, ности; виразність, но-

сти. Ясный— яснйй, вйдний, білий; (о
погод е) —гбдяний, годиняний, яс-

нйй, розбірний } зрозумілий, виразний.
Ясно— ясно, видно, гбдяно, розбірно,
зрозуміло, виразно.

Яства —ісгво, іства; гжа, іжі; харч, чу;

страва, ви.                              *
Ястреб —яструб, ба"; шуліка, ки; шуляк,

ка. Ястребиный —яструббвий, шуліко-
вий, шулякбвий.

Ясыр— ясир, ру; полон, ну; невбля, лі.

Яхонт— яхонт, ту. Яхонт вишневый, аме-

тист —аметист, сту. Яхонт голубой, си-

ний, сапфир— шафір, ру. Яхонт жел-

тый, гиацинт— (якинт, ту. Яхонт черв-

чатый, яхонт красный —рубин, ну.



Ячея 436 Ящик

Ячея, ячейка —I)
ки; II) (в соі;

ка,   чки;    III)
дка.

Ячмень —ячмінь,
(На   6 ц і с і в

чарунка, ки; комірка,

. х) —вічко, чжа; чашеч-
(групп а) —осерёдок,

меню;   (м е д.)— ячмінь
здоровённ и й я ч-

м I н ь). Ячменный —ячмінний, янший.
Ячменный хлеб —&шник, ка.

Яшма —яспис, су; лисковёць, вця.  Яш-
мов ы й —ясписбвий.

Ящерица —ящірка, ки; ящурка, ки. Яще-
ричный —ящіркбвий.

Ящик —ящик, ка; скрйнька, ки; (в с т о-
л е) —столівка, ки; шухляда, ди;^ шух-
лядка, ки; (в сундуке) —прйскрй-
нок, нка; (сзади сиденья на во-
зу) —кельня, ні. Денежный ящик —

скрйнька на грбші, з грішми. Картон-
ный ящик —шабатурка, ки.- Ящичный
—скриньковйй, шухлядний.
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СДіна з оправщрсЗ нарб.

яиглия

Киів, ер. Корплша, 38

Великий вибір украТи-
сыгоі літерггур-и з крас-

ногописьйеногва таусіх
галузів знаний й науки

Каталог и инигариі вшлага

Іда


